
Sociaal jaarverslag 2020



Ledenbestand

• Op 1 januari 2020: 926 (incl. ruil-, schoolabonnementen en ereleden)

• Er waren 35 mutaties en 46 nieuwe aanmeldingen

• Ereleden: 

• de heer H. Boogaard sinds 1994  

• mevrouw C.A. Vink-Versteeg sinds 2009  

• mevrouw A. Verhoef-den Boer sinds 2011



Museum Het Voorhuis



T/m 14 maart :

Iedere zaterdagmiddag en iedere 3e

dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 

uur



Covid-19 doet zijn intrede…….

Het Voorhuis gaat ‘op slot’



Aangepast weer open van 1 augustus 

t/m 17 oktober, daarna verplicht op slot

• alleen op zaterdagmiddag

• vooraf telefonisch 

reserveren

• maximum aantal bezoekers

• ‘kuch’schermen

• Looproutes

• Handgel

• mondkapjes  



Bezoekers 

Museum Het Voorhuis 

in 2020



Aantal bezoekers

• 293 bezoekers in Het Voorhuis

• 2 wisseltentoonstellingen



Er kwamen in totaal 

339 bezoekers





Er kwamen t/m eind 

december 2020 
157 bezoekers

verlengd t/m 12 september 2020, 

opnieuw verlengd t/m 5 mei 2021







Activiteiten

Volop plannen voor o.a. 

herdenking 75 jaar bevrijding,

maar helaas…door de uitbraak

van Covid-19 moest vanaf

maart heel veel worden 

geannuleerd / 

doorgeschoven naar 2021



• géén voorjaars- en zomerexcursie

• geen vrijwilligersavond

• maar wel:



8 januari, kortavond in Het Voorhuis
Kees Stolk neemt ons mee in zijn zoektocht naar bijzondere 

exemplaren van de Bijbel n.a.v. de expositie Bijbels met een verhaal. 

De opkamer zit helemaal vol.



2 lezingen

• 16 januari 2020: Maarten van Rossum’s plundertochten 
door Holland, Brabant en Vlaanderen door Sander 
Wassing

• 21 februari 2020: Gemmeker, commandant van Kamp 
Westerbork door de heer Ad van Liempt

• De overige geplande lezingen moesten worden 
geannuleerd



25 januari tot half maart

In samenwerking met 

Jumbo Meijerink Molenaarsgraaf

Sparen … ruilen … plakken

Een groot succes!



24, 25 en 26 juni komen de schoolkinderen 

in aparte groepjes langs om te herdenken. 

Indrukwekkend!



7 augustus
Burgemeestersechtpaar Theo en Anneke Segers 

bezoekt Het Voorhuis tijdens hun kennismakingswandeltocht

door Molenlanden.



Niet binnen….. 

maar buiten genieten van 

bekende en minder bekende 

monumenten 

14 september 2020

Open Monumentendag

Aan de hand van de izi.TRAVEL-app ‘WAARD om te bekijken’



10 oktober
Schoolkinderen in Mexico nemen digitaal 

een kijkje in het Voorhuis via een live-
verbinding → groot succes! 



Bouw stoephok vordert gestaag



Onderhoud in en om Het Voorhuis



Even pauzeren met koffie of thee

buiten en op gepaste afstand



Ondanks / dankzij de sluiting: heel 

veel extra werk verricht: 

Archiefregistratie, digitalisering en bibliotheek





Einde jaarverslag 2020

Kerstkaart, 

zoals ieder jaar getekend door 

Jansje Vonk-van de Giessen


