Activiteitenplan 2013
Streekmuseum Krimpenerwaard
Algemeen
In 2013 zal de verhuizing van het depot naar de klaslokalen in de Admiraal de Ruyterschool en het
Comeniuscollege worden afgerond. Het depot zal op 1 juni leeg moeten worden opgeleverd.
Voor een gedeelte van de collectie wordt depotruimte gecreëerd in de museumgebouwen. Veel van
deze werkzaamheden zullen met behulp van vrijwilligers worden uitgevoerd. Een voorwaarde is dat
de nieuwe depots voldoen aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het Museumregister. Dit
betekent een zware druk op de financiele middelen en de inzet van personeel en vrijwilligers.
Tegelijkertijd zal een herijking van door het Museumregister plaatsvinden. Dit brengt veel extra werk
met zich mee voor directie en medewerkers. Naast een nieuw beleidsplan 2013-2014 zullen
ondermeer een marketingplan, collectieplan en calamiteitenplan worden afgerond. Een audit door
een medewerker van het Museumregister staat gepland voor de maand mei.
Tentoonstellingen
t/m 23 februari
19 mrt t/m 11 mei
4 juni t/m 24 aug
zomer
7 sept t/m 8 nov
half nov –jan

‘Dat staat geschreven’’
‘Holder de Bolder, speelgoed van zolder
‘Op reis door de Krimpenerwaard’ (openbaar vervoer in de regio)
‘Gast in het museum’, expositie van een kunstenaar uit de Krimpenerwaard
‘Scheepsbouw in Krimpen’
‘Cholodade, expositie over de bereiding van chocolade’

Educatie
Naast het reguliere aanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs, zullen speciale projecten
worden ontwikkeld over:
- Speelgoed
- Openbaar vervoer (ism het Erfgoedhuis-ZH)
- Scheepsbouw
- Chocolade
Collectie
Het MuseumGoudA heeft in 2012 de speelgoedcollectie afgestoten. Een gedeelte van deze collectie
is aan het Streekmuseum geschonken. Deze voorwerpen zullen na de tentoonstelling ‘Holder de
Bolder’worden geinventariseerd en geregistreerd en vervolgens een plek krijgen in het nieuwe
speelgoeddepot op de zolder boven de Tuinzaal.
Op drie plaatsen in het museum zullen computer-zuilen worden geplaatst, waar het bezoek
aanvullende informatie over de collectie kan opzoeken.
Er is een aanvraag bij het SNSReaalfonds gedaan voor een samenwerkingsproject met het
Streekmuseum Hoeksche Waard en de Koperen Knop in de Alblasserwaard.
Bezoekers zullen in een computerzuil objecten, die in elk van de drie musea voorkomen, kunnen
vergelijken. Ook zullen hierbij de verhalen achter de objecten te beluisteren zijn. De
Verhalenvertelgroep ‘Het Zingende Paard’ verleent medewerking aan dit project.
Dit project ‘Waarde-volle verhalen’ sluit goed aan bij een aspect van het verzamelbeleid van het
museum: het vastleggen en verzamelen van verhalen uit de Krimpenerwaard.
Personeel
Er zijn geen wijzigingen in de personele organisatie te verwachten

Overige activiteiten
17 jan Donateursdag
5/6 april Lentemarkt
21/22 nov wintermarkt
Muziek in het Museum, concerten in de pronkkamer of de tuinzaal
Taxatiedagen
Kinderactiviteiten in de vakanties
Deelname aan het Jeugdvakantiepaspoort
Speciale arrangementen voor Museumkaart-Houders
Speciale arrangementen voor Rotterdampas-houders
14 sept Open Monumentendag, thema ‘Macht en Pracht’

