Activiteitenverslag 2020
2020 was een bijzonder jaar voor het Streekmuseum Baron van Brakell. Hadden we in het begin van
het jaar nog diverse ideeën, moesten we deze al snel gaan aanpassen.
De vrijwilligers waren al bezig om extra aandacht te besteden aan 75 jaar bevrijding toen we bericht
kregen dat het museum i.v.m. de Coronapandemie moest sluiten. Museum dicht en geen
werkzaamheden voor de vrijwilligers. De landelijk activiteiten van het vieren van de bevrijding
werden (onder voorbehoud) verplaatst naar 2021. De beperkte foto-informatie welke al waren
geplaatst hebben we toch laten staan zodat die alsnog voor de bezoekers waren te bekijken.
Toen we te horen kregen dat het museum onder voorwaarden weer openmacht zijn we volop in de
weer geweest met alle verplichte voorzieningen te treffen. Een looproute door het museum werd
gemaakt, ontsmettingsmiddelen, waarschuwingsstickers moeten worden aangeschaft en op de
goede plek worden geplaatst. Ook moest er vergunning worden aangevraagd voor een uitbreiding
van het terras. Dit i.v.m. de ruimte (1,5 m) tussen de bezoekers en tafels. De vergunning werd
gelukkig zeer snel verstrekt zodat ons terras gedurende de mooie zomermaanden toch kon worden
gebruikt.
Helaas was het niet mogelijk groepen te ontvangen. De verplichte strenge voorwaarden welke
moesten worden aangehouden, bleken niet door de vrijwilligers te handhaven.
Tijdens de korte openstelling gedurende de zomermaanden hebben we echter wel een mooie
collectie foto’s en aanvullende informatie ontvangen over Steenfabriek Ten Cate in Lienden. De week
na ontvangst is de zaal ingericht met deze informatie zodat we onze bezoekers toch nog iets nieuws
konden laten zien.
Gedurende het gehele jaar zijn diverse (gebruiks)voorwerpen aangeboden. Deze zijn, voor zover deze
een toegevoegde waarde hadden voor de collectie ondertussen in het museum geplaatst. Wanneer
ingebrachte goederen niet passen in de collectie krijgen we meestal goedkeuring van de schenkers
deze goederen te verkopen zodat zij het museum toch nog steunen. Deze voorwerpen zijn
vooralsnog opgeslagen.
De exposities van regionale kunstenaars konden vanzelfsprekend ook niet doorgaan in 2020.
Helaas hebben we door de Coronapandemie minder bezoekers kunnen ontvangen, Ondanks dat we
op 31 december 2020 nog steeds gesloten zijn gaan de vrijwilligers en het bestuur vol goede moed
2021 in.
Wat 2021 ons brengt blijf afwachten.

Het bestuur.

