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Kunst- en verzamelhuis 
 
Het Kunst- en Verzamelhuis is gevestigd in de historische fruitveiling naast het station van de eveneens 
historische stoomtrein aan de Parallelweg 9 6321 BA in Wijlre, gemeente Gulpen-Wittem.  
Het Kunst- en Verzamelhuis bestaat uit een museum en een bijbehorende brocante-verkoop afdeling. 
 
Het Kunst- en Verzamelhuis biedt een uniek beeld van de recente geschiedenis van het leven en 
werken van de gewone mens. 
“Een feest der herkenning” voor oudere bezoekers, een stukje Nederlandse geschiedenis voor de 
jongere bezoekers. 
 
Het museum omvat tienduizenden voorwerpen uit het leven van de gewone mens. Er zijn ingerichte 
kamers, keuken, slaapkamer en schooltje, gebruiksvoorwerpen, productielijnen, speelgoed en 
hobbyverzamelingen. Ook oude en vergeten beroepen zijn uitgebeeld. 
De voorwerpen en verzamelingen zijn  voornamelijk uit de periode 1870 – 1970. 
 

 
 
De brocante afdeling is ondersteunend aan het museum. Hier worden nostalgische 
(gebruiks)voorwerpen verkocht, waaronder boventallige voorwerpen uit het museum. 
 
Het Kunst- en Verzamelhuis is ondergebracht in een Stichting; de Stichting Kunst- en Verzamelhuis, 
opgericht in juli 2021. 
De Stichting heeft een bestuur bestaande uit vier personen en vijf stemmen. De directeur van het Kunst- 
en Verzamelhuis heeft het museum ondergebracht in de Stichting en heeft in de besluitvorming twee 
stemmen.  
 
De Stichting Kunst- en Verzamelhuis huurt de ruimte voor het museum en de brocanteafdeling van 
Tineke van Dien, die tevens directeur van het Kunst en Verzamelhuis is. 
De ontvangstruimte voor het museum is tevens atelier en expositieruimte van Tineke. 
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Het Stichtingsbestuur bestaat eind 2022 uit: 
Voorzitter, Marijke Kleijweg 
Secretaris, Lieke Bessems 
Penningmeester, Fred van de Loo 
Lid, tevens directeur Kunst- en Verzamelhuis, Tineke van Dien 
 
De continuïteitscommissie bestaat uit: 
Thijs van Dien 
Ellen Driessen 
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Doelstelling  
 
De stichting Kunst- en Verzamelhuis heeft tot doel het cultuur-historisch waardevolle museum in stand 
te houden en open te stellen voor bezoekers.  
Het museum wil de jongere bezoekers kennis te laten maken met de recente geschiedenis van het 
leven en werken van de gewone bevolking van Nederland. 
De oudere bezoekers zien soms hun eigen geschiedenis terug of die van hun (groot)ouders en maken 
kennis met wat er nog meer was in ‘die’ tijd.  
 

 
 
 
De beleving van bezoekers staat 
centraal.  
Bij oudere bezoekers wordt een vaak 
emotionele herinnering met hun jeugd 
opgeroepen.  
Herinneringen worden dan ook veelvuldig 
opgehaald en besproken. 
Jongere bezoekers zijn regelmatig 
verbaasd over hoe kort geleden alles zo 
anders was en hoe snel de ontwikkeling 
is gegaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een telefoon die vast zit aan de muur of 
speelgoed van voor de 2e wereldoorlog. 
Er is soms herkenning van een koffiekan of een pop die ook bij Oma 
staat. 
 
 

  



6 
 

Werkzaamheden 
 
Het museum kent openingstijden, 
er worden rondleidingen gegeven,  
voor kinderen is er een speurtocht met prijs,  
voor groepen wordt dit op afspraak ook georganiseerd en  
voor verpleeghuizen, en organisaties die groepsbijeenkomsten organiseren, zijn er museumkoffers. 
Bedrijfsbezoeken en andere groepsuitjes zijn op afspraak altijd mogelijk. 
 
Bekendheid van het Kunst- en Verzamelhuis is een voorwaarde om bezoekers te trekken. Publicaties 
en ‘social media’ worden ingezet om dit doel te bereiken. 
 
Op de brocante afdeling worden nostalgische voorwerpen verkocht. 
 
Het Kunst- en Verzamelhuis kent een Stichtingsbestuur en werkt met vrijwilligers in het museum en op 
de brocanteafdeling.  
 
Het betrekken van voldoende vrijwilligers is een voorwaarde voor openstelling van het museum.  
Vrijwilligers zijn ook nodig om de verkoop op de brocante afdeling mogelijk te maken en te houden.  
Ook voor de werkzaamheden voor de museumkoffers zijn vrijwilligers welkom. 
Het werven en behouden van vrijwilligers vraagt een continue aandacht. 
 

 
 
De directeur van het Kunst- en Verzamelhuis werkt vrijwillig voor de Stichting, waarin zij het Kunst- en 
Verzamelhuis heeft ondergebracht. De directeur coördineert het dagelijkse werk en de vrijwilligers. 
Zij is tevens lid van het bestuur van de Stichting. 
 
Het bestuur van de Stichting Kunst- en Verzamelhuis draagt zorg voor de planning en coördinatie van 
het beleid, waaronder de financiën, de communicatie, de uitvoering van beleid en de vrijwilligers. 
De jaarlijkse plannen, met de begroting, zijn leidend in de sturing van het beleid. 
Achteraf vindt verantwoording plaats met behulp van een jaarverslag en jaarrekening. 
De Stichting Kunst- en Verzamelhuis huurt de ruimte voor het museum en de brocante-verkoop. 
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Accenten in 2023 
 
Voor 2023 heeft het bestuur twee accenten gelegd. 
 

Grotere bekendheid. 
Meer bekendheid is nodig om meer bezoekers in het museum te kunnen verwelkomen. Ook met het 
oog op de bekendheid van de museumkoffers en voor de brocanteverkoop is bekendheid wenselijk. 
Daarnaast kan het Kunst- en Verzamelhuis meer vrijwilligers gebruiken, waarbij een bredere 
bekendheid kan helpen. 
 
De grotere bekendheid willen we bereiken door meer te publiceren en te adverteren, zoals: 

- deelname aan het boekje ‘De wegwijzer’ en de website van ‘Visit Zuid-Limburg’,  
- het verspreiden van folders op campings en in hotels en  
- regelmatig een aankondiging of oproep te plaatsen in huis-aan-huis bladen.  

Ook onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties. 
Als er lokale activiteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld “Wijlre in beweging”  of de “Kunstroute 
2023”,  zal het Kunst- en Verzamelhuis zo mogelijk aanhaken. 

 

Verdere herinrichting binnen en buiten. 
In 2022 is veel gedaan aan het opnieuw inrichten van het museum. Veel dubbele voorwerpen zijn 
verwijderd en kamers zijn overzichtelijker gemaakt.  
Deze arbeidsintensieve klus zal in 2023 worden voortgezet. 
 
Delen van het elektriciteitsnet die nog niet van geaarde kabels zijn voorzien worden vervangen door 
geaarde leidingen. 
De buitenruimte langs het spoor, nu in gebruik als opslag, zal worden opgeruimd en op termijn opnieuw 
ingericht. 
Delen van de buitenkant van het pand zullen van een nieuwe verflaag worden voorzien. 
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Inkomsten 
 
Museum 
Voor het museum geldt een toegangsprijs, evenals voor de geörganiseerde activiteiten. Meer 
museumbezoekers zal de inkomsten omhoog brengen. 
Streven is om de kosten voor advertenties zo veel mogelijk terug te verdienen uit toegang en 
brocanteverkoop. 
Aan de Museumkoffers is een lidmaatschap gekoppeld. Nu de subsidie vanuit de MAEX-Impuls weg 
valt (dit was eenmalig) proberen we het aantal abonnementen op de museumkoffer op hetzelfde peil te 
houden. Dat betekent dat alle abonnementen betaald moeten worden door de organisatie die een 
abonnement afsluit. 
Het museum kent ‘Vrienden van het Kunst- en Verzamelhuis’ en er is de mogelijkheid om lid te worden 
van de ‘Club van 50’. 
Ook hier streven we naar uitbreiding van Clubleden en Vrienden. 
 
Brocante 
Op de brocanteafdeling worden voorwerpen verkocht, zoals Oma’s keukengerei of 
(gebruiks)voorwerpen uit de jaren’60. 
Soms worden voorwerpen ingekocht om te verkopen, vaker betreft het boventallige voorwerpen uit het 
museum.  
 
Er worden veel oude gebruiksvoorwerpen en hobbyverzamelingen geschonken, veelal met het doel dat 
deze voorwerpen een plaats in het museum krijgen.  
Afhankelijk van de kwaliteit en meerwaarde voor het museum krijgen deze voorwerpen een plaats in het 
museum of voorlopig in de opslag om later een plaats te krijgen in het museum.  
Soms gaan voorwerpen, met name als ze boventallig zijn, naar de brocante-afdeling, op weg naar een 
nieuwe eigenaar. 
 
Omdat daarnaast het museum opnieuw, kamer voor kamer, wordt ingericht, is er een ruim aanbod in de 
brocante verkoop. Ook via marktplaats worden met regelmaat voorwerpen uit de brocante verkocht. 
Meer bezoekers betekent een grotere verkoop in de brocante, omdat veel museumbezoekers het leuk 
vinden om iets tastbaars aan te schaffen. 
 
Giften en subsidie 
Om het museum goed in stand te kunnen houden en bezoekersaantallen uit te breiden, zijn we mede 
afhankelijk van giften en/ of subsidies. 
Daartoe zullen verzoeken worden gedaan bij fondsen en gemeente. Een aanvraag voor een financiële 
bijdrage zal zo veel mogelijk gekoppeld worden aan een specifiek doel. 
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Beheer en besteding van het vermogen  
 
De Stichting beheert de inventaris; de verzameling van de voorwerpen in hun tentoongestelde context in 
20 kleine museumkamers en vele vitrines en opstellingen. 
 
De meeste voorwerpen in het museum hebben op zichzelf niet een heel grote waarde, maar de enorme 
diversiteit van voorwerpen en het tijdsbeeld dat uit de verzameling tevoorschijn komt, maakt dat het 
museum een belangrijke cultuur-historische waarde heeft. 
 
De inventaris ofwel de voorwerpen en de kamers zijn zeer ten dele beschreven. Hier wordt aan verder 
gewerkt, maar zal nog geruime tijd in beslag nemen. 
 
Financieel is gestart met een kleine lening van € 4000,00  aan kasgeld. Zodra de vrij te besteden 
reserve bij de jaarrekening boven de € 4000,00 komt wordt het meerdere terugbetaald, totdat de lening 
is afgelost en er meer investeringsmogelijkheden ontstaan. 
 
In de begroting 2023 is voorzien in een gedeeltelijke aflossing van de lening. 
Ook is er met ingang van 2023 sprake van een beperkte huurverhoging.  
 
De boekhouding loopt per kalenderjaar waarbij gewerkt wordt met een begroting en jaarrekening. Het 
jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. 
 
Na aflossing van de lening komen alle inkomsten ten goede aan het doel van de Stichting Kunst- en 
Verzamelhuis. 
 
De kascommissie bestaat uit: 
Pauli Prevoo 
Ellen Driessen 


