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Voor u ligt het jaarverslag van Museum Kasteel Wijchen 

(MKW) en wordt u meegenomen in een sprankelend                     

museumjaar, waarin ‘stabiliteit’ en ‘beweging’ de woorden 

zijn die 2018 samenvatten.  

 

In eerste instantie lijkt dat paradoxaal, maar niets is minder 

waar. Het museum is stabiel gebleven betreffende de                 

bezoekersaantallen. Een succesvol jaar, waarin de beoogde 

doelen zijn behaald. Stabiel ook in kwaliteit. We hebben de          

ingezette trend van voorgaande jaren door weten te zetten. 

Aansprekende tentoonstellingen, goed bezochte activiteiten 

en een bijzonder lesaanbod voor het onderwijs zorgen voor 

het vergroten van onze naamsbekendheid in de regio        

Wijchen én in de provincie Gelderland. Dat kan alleen als de 

kwaliteit goed is. 

 

Beweging 

In 2018 heeft de gemeente Wijchen een bedrag van 2,8     

miljoen euro ter beschikking gesteld voor een grootscheepse 

renovatie van Kasteel Wijchen. Hier zijn we heel erg blij mee. 

Om de vaste presentatie aantrekkelijker te maken en het 

complete kastelenverhaal te kunnen vertellen - van kelder 

tot toren - is deze renovatie van het kasteel nodig en                        

investeert MKW zelf 300.000 euro in de herinrichting van het 

museum. Gemeente en museum komen met één visie op het 

kasteel. In de periode 2018-2021 zullen het museum, de               

gemeente Wijchen en hun partners zich bezighouden met de 

ontwikkeling van een nieuw inrichtingsconcept om de magie 

van het kasteel en zijn omgeving voelbaar, beleefbaar en 

ervaarbaar te maken voor bezoekers. Het spreekt voor zich 

dat geld een allesbepalende rol zal spelen in hoeverre de 

plannen (ruim 5 miljoen euro) uitgevoerd kunnen gaan      

worden. Daarom is er in 2019 actief gestart met                             

fondsenwerving. Beweging genoeg dus afgelopen jaar, met 

een bijzonder resultaat.  

 

Vorig jaar schreef ik: “Met verhalen over archeologie en ge-

schiedenis inspireren we jong en oud. Museum Kasteel         

Wijchen wil verrassen, gastvrij zijn, de samenwerking in en 

met de regio aangaan en kwaliteit bieden.”                                    

Verrassen en inspireren hebben we zeker gedaan in 2018. 

Het gaat goed met ons museum! Het afgelopen jaar werd 

onder meer gekenmerkt door een stabiel aantal bezoekers, 

interessante exposities en toenemende belangstelling voor 

diverse activiteiten. De media hebben dit ook ontdekt en 

met regelmaat aandacht besteed aan het museum. 

 

Samenwerking 

Beweging betreffende samenwerking. Samenwerken zorgt er 

voor dat we als museum over de kasteelmuren heen kijken. 

Naast structurele samenwerking met de bekende partijen, is 

samengewerkt met specifieke organisaties en particulieren 

voor de invulling van lesprogramma’s, activiteiten en wissel-

tentoonstellingen. Dit zorgt voor maatschappelijk draagvlak. 

 

Een sprankelend  

museumjaar 
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Missie 

Museum Kasteel Wijchen bewaart het cultureel erfgoed van 

Wijchen en omgeving en maakt dit toegankelijk voor publiek 

om hen te verrijken, te inspireren, te  

verbinden en uit te dagen hun relatie tot de regio te                    

verdiepen. 

 

Vrijwilligers 

MKW drijft in belangrijke mate op vrijwilligers. Zij werken 

met passie aan de doelstellingen van het museum. Het is 

verheugend om te kunnen constateren dat er diverse nieuwe 

vrijwilligers de weg naar het museum hebben gevonden. Dit 

geldt eveneens voor de versterking van het bestuur.         

Tezamen met de kleine professionele staf ligt er een gezonde 

basis voor de toekomst.  

 

In 2018 hebben we wederom bewezen een effectieve en 

transparante vrijwilligersorganisatie te zijn, waarin de door 

de overheden geïnvesteerde subsidiegelden, gelden van 

fondsen en sponsorbijdrages door het bedrijfsleven goed 

maatschappelijk besteed zijn. Mede door deze bijdragen 

hebben we goed voor onze collectie kunnen zorgen.          

Verantwoord tentoonstellen en opslaan, maar ook                       

deugdelijk ontsluiten en door acquisities uitbreiden, restau-

reren en verbeteren hebben voortdurende aandacht.  

Toch is een vrijwilligersorganisatie - zoals de onze -         

kwetsbaar. Werving van vrijwilligers en waarborging van de 

continuïteit hebben dan ook onze constante aandacht nodig. 

Je thuis voelen in het museum. Dit is belangrijk voor de      

vrijwilliger en voor de bezoeker. Om dit als museum voor 

elkaar te krijgen, is meer nodig dan alleen het aanbieden van 

objecten. Het gaat erom de maatschappij ook de                           

gelegenheid te geven zelf bij te dragen aan wat het museum 

is en hoe het zich verder ontwikkelt. Beleving en                          

betrokkenheid. 

 

Toekomst 

Als directeur spreek ik mijn dank en waardering uit voor het 

door de staf en vrijwilligers geleverde werk en de verrichte 

inspanningen. De voorbereidingen voor de herinrichting en 

renovatie zijn in volle gang. Er is elan, stabiliteit én             

voldoende beweging.  

 

Komend jaar wordt een bijzonder museumjaar: vanaf        

september 2019 zal het kasteel deels sluiten wegens de     

renovatie en zullen wij onze tentoonstellingen laten zien in 

het Koetshuis van Kasteel Wijchen. De vaste collectie is dan 

alleen in het weekend nog te bezichtigen.  

 

Ook in 2019 hopen we - ondanks de renovatie - een         

sprankelend museumjaar te beleven met hopelijk als         

resultaat een groeiende herkenbaarheid en waardering in de 

Wijchense samenleving.  

 

Rylana Seelen 

Directeur Museum Kasteel Wijchen 

mei 2019 
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De organisatie van MKW bestond in 2018 uit: het bestuur, de 

staf (directeur en drie projectmedewerkers) en de                            

werkgroepen. Het bestuur en de werkgroepleden zijn allen               

vrijwilligers. De staf bestaat uit professionele krachten. 

 

Bestuur  

Mevrouw Marianne Bakker-Otten  (voorzitter) 

De heer Ruud Weijling  (penningmeester) 

De heer Eric Graauwmans  (secretaris) 

De heer Kees van Galen  (vicevoorzitter) 

Mevrouw Anne van den Bosch  (bestuurslid) 

De heer Hans van Haeren  (bestuurslid) 

 

In het najaar van 2018 is afscheid genomen van                               

penningmeester Carel Verdonschot, die helaas om                              

persoonlijke redenen zijn werkzaamheden voor MKW moest 

neerleggen. Als laatste wapenfeit heeft hij het offertetraject 

voor een nieuw administratie- en accountantskantoor                 

begeleid. Na een wervingscampagne heeft Ruud Weijling 

hem opgevolgd en is het bestuur daarnaast uitgebreid met 

de leden Kees van Galen en Hans van Haeren. Vervolgens zijn 

de taken verdeeld en aandachtgebieden benoemd. 

 

Het bestuur heeft 8 maal vergaderd en 2 maal een bijeen-

komst georganiseerd met staf en vrijwilligers, altijd in aanwe-

zigheid van de directeur. Deze laatste bijeenkomsten worden 

gebruikt voor informatie over actuele zaken maar ook om 

elkaar nader te leren kennen. Op informele wijze gebeurd dit 

tijdens de zomerborrel, Kerstbijeenkomst en tijdens het     

jaarlijks uitstapje. 

  

De organisatie Daarnaast heeft het bestuur bestuurlijke contacten met    

gemeente, Maas en Waalse musea en erfgoedinstellingen, 

de Vrienden van Museum Kasteel Wijchen en  

Gelders Erfgoed. 

 

Het bestuur wordt ondersteund door de directeur en staf; 

zonder hun inzet zou het voor het bestuur niet mogelijk zijn 

hun taak uit te voeren.  

 

Staf 

Mevrouw Rylana Seelen MEd  Directeur  

De heer Ben Teubner  Conservator  

Mevrouw Mirjam Bovenga  Projectassistent Mevrouw 

Mary Borst  Financiële  

  administratie 

 

Vrijwilligers 

De grootste groep van het museum bestaat uit enthousiaste 

vrijwilligers. Zonder de enthousiaste en betrokken inzet van 

onze vrijwilligers kan MKW niet bestaan. Eind 2018 waren er 

59 vrijwilligers, exclusief de bestuursleden. De vrijwilligers 

zijn ondergebracht in de verschillende werkgroepen. Elke 

werkgroep heeft zijn eigen coördinator en taakgebied. 
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Beloningsbeleid 

MKW  volgt de Museum cao voor alle medewerkers, inclusief 

de directeur. De leden van het bestuur ontvangen geen     

beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun    

functie gemaakte kosten. 

 

AVG 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming (AVG) in werking getreden, een nieuwe                 

EU-verordening die betrekking heeft op de verwerking van 

persoonsgegevens. Na een intensieve voorbereiding door 

directie, staf en bestuur is vastgelegd hoe MKW met de     

verwerking van persoonsgegevens omgaat. 

 

ANBI 

MKW staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI) onder de statutaire naam 

Stichting Museum Kasteel Wijchen. 

 

De stichting heeft ten doel: 

1. Het instandhouden (bewaren) en toegankelijk maken van 

het culturele erfgoed van Wijchen en omgeving; 

2. Het toegankelijk maken van de museale collectie voor 

publiek en het volledig exploiteren van Museum Kasteel 

Wijchen (MKW) in de ruimste zin van het woord; 

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zinverband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

 

ICOM 

Met de visie (zie pagina 3) beantwoordt MKW aan de        

definitie die de International Council of Museums (ICOM) 

heeft vastgesteld. 

 

 

Ethische code voor Musea en LAMO 

De museumbranche is collectief verantwoordelijk voor een 

zorgvuldige omgang met het erfgoed dat zij voor en namens 

de samenleving beheert. Musea die zijn opgenomen in het 

Museumregister (zoals MKW) dienen zich te houden aan 

gedragsregels en voorschriften die zijn vastgelegd in 

de Ethische Code voor Musea, ingesteld in 1991.                 

Verschillende handleidingen geven museumdirecties en          

-medewerkers houvast bij het professioneel beheren van de 

hun toevertrouwde collecties. Een daarvan is de LAMO, de 

Leidraad Afstoten Museale Objecten.  
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Governance Code Cultuur 

In 2018 heeft het bestuur van MKW zich gebogen over de 

Governance Code Cultuur (GCC): waarde scheppen voor en 

in de samenleving, integer en rolbewust handelen,            

zorgvuldig besturen en goed toezicht uitoefenen.  

Nevenfuncties van directie en bestuur worden omwille van 

de GCC hieronder vermeld: 

 

Mevr. R.H.M.M. Seelen MEd, directeur 

* Nevenfuncties: 

• Rylana Seelen, Kunsthistorie/Educatie (bezoldigd) 

• Bestuurslid sKBL 

• Bestuurslid Stichting Chariovalda 

• Comité van Aanbeveling Stichting Wijchenis 

 

Mevr. M.G.G. Bakker-Otten, voorzitter 

* Hoofdfunctie: 

• Auditor Museumregister Nederland (bezoldigd) 

* Nevenfuncties: 

• Lid Raad van Toezicht Stichting Cubiss (bezoldigd) 

• Lid Cliëntenraad Stichting LuciVer, Verpleeghuis te       

Wijchen 

• Bestuurslid Stichting Rotary Wijchen, Beuningen,      

Tweestromenland te Wijchen 

• Reisbegeleider/coördinator Stichting het Buitenhof 

 

Dhr. H.F.M. Graauwmans, secretaris 

* Nevenfuncties: 

• Secretaris Zonnebloem Wijchen 

• Voorzitter St. Wighene 

 

Dhr. R.J.T.M. Weijling, penningmeester 

* Hoofdfunctie: 

• Credit Underwriter bij Rabobank Nederland in Eindhoven 

(bezoldigd) 

 

Mevr. A.M. van den Bosch, bestuurslid 

* Nevenfunctie: 

• Bestuurslid van de Vereniging CineClubWijchen 

 

Dhr. C.K. van Galen, bestuurslid 

* Hoofdfuncties: 

• Directeur-eigenaar van Tiantan | Reizen naar China 

(bezoldigd) 

• Privacy Officer bij MGR sociaal domein centraal            

Gelderland (bezoldigd) 

 

Dhr. H.J.M.A. van Haeren, bestuurslid 

• geen 
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In 2016 is er een nieuw collectiebeleid aangaande de vaste 

collectie ontwikkeld voor de periode 2017-2020. Daarbij is 

uitgegaan van de essentie, ambitie, motivatie en het unieke 

karakter van MKW. De vaste collectie van MKW bestaat anno 

2018 uit vier delen: 

  

1. Archeologie 

De grootste deelcollectie is archeologie en bestaat uit circa 

2000 bodemvondsten uit Wijchen en omgeving die                         

betrekking hebben op het menselijk leven in de  

regio. De focus ligt op de nieuwe steentijd (late  

Bronstijd/vroege IJzertijd), de Romeinse periode en de  

Middeleeuwen (Merovingers).  

  

2. Regionale geschiedenis 

De deelcollectie Regionale geschiedenis geeft een overzicht 

van de ontwikkeling van de regionale historie in Wijchen en 

omgeving. De collectie bestaat uit kastelen door middel van 

maquettes, een verzameling foto’s (circa 400) en negatieven 

(circa 6000), afkomstig van het project “Wijchen zelfportret”, 

vijftien munten van Batenburg uit de zestiende en zeventien-

de eeuw, een haardplaat (oorspronkelijk afkomstig uit het 

kasteel), en de penning Yad Vashem (daarbij behorend een 

oorkonde, foto’s en een uitgave van de ambassade van      

Israël). Daarnaast omvat de collectie kleinere objecten zoals 

keukengerei, meubels en andere decoraties afkomstig uit 

begin twintigste eeuw. In 2018 zijn er geen aanvullingen    

geweest. 

 

 

 

Collectie 3. Botanische collectie 

In de kasteeltuin groeien circa 150 soorten planten en       

kruiden die voorkwamen in tuinen en boerderijen in de      

protohistorische periode. 

  

4. Collectie hedendaagse kunst 

Deze deelcollectie bestaat uit 8 werken die geschonken zijn 

door kunstenaars. De werken zijn afkomstig van  

Pedro Garciarias (vijf penseeltekeningen van archeologische 

objecten), J.C. Gérard (een acrylverfschildering), Klaas      

Gubbels (een houtdruk) en Ad Arma (een ets). Deze collectie 

wordt niet meer aangevuld, aangezien deze geen deel meer 

uitmaakt van het tentoonstellingsprogramma. 

  

De deelcollecties worden tentoongesteld in MKW en         

museumtuin De Tuun (kasteeltuin). De collecties worden 

bewaard in het museum of in het depot in het naastgelegen 

koetshuis van het kasteel. 

  

De archeologische objecten zijn voor ongeveer de helft (50%) 

eigendom van het museum. Circa 5% is afkomstig uit        

bruiklenen van particulieren, Rijksmuseum voor Oudheden 

(RMO), Museum Het Valkhof (MHV), Natuurmuseum         

Nijmegen (Bastei) en het Instituut Collectie Nederland. Het 

overige deel van de archeologische collectie (45%) is         

eigendom van de Gemeente Wijchen. MKW beheert en     

ontsluit deze collectie. 
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Het Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen ontwikkelt een 

breed en hoogwaardig aanbod van cultuureducatie in        

Wijchen en Beuningen. Via dit Cultuurknoopunt worden de 

lessen van MKW bij alle basisscholen in Wijchen en            

Beuningen aangeboden.  

 

MKW heeft directe contacten met coördinatoren van het 

Maaswaal College in Wijchen waarmee in samenspraak    

lesprogramma’s bij de lopende exposities worden                            

ontwikkeld. 

 

Daarnaast worden de lesprogramma’s aangeboden via de 

website Reizen in de Tijd van het Gelders Erfgoed. 

 

In 2018 wisten meer scholen buiten de regio MKW te vinden. 

Het ging om scholen uit Nijmegen, Grave, Heesch, Leuth, 

Millingen, Mook, Nuland, Oss en Tiel. Ook is er een les gege-

ven aan een kleutergroep van Visio, een school voor          

kinderen die slechtziend of blind zijn. De les was gericht op 

wat er te voelen, ruiken en proeven is in Kasteel Wijchen en 

museumtuin De Tuun. 

 

Bij de wisselexposities zijn lesprogramma’s ontwikkeld die 

zowel door het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs 

zijn gevolgd. 

  

Lesbrief Wachters van het Noorden. Romeinen in Wijchen 

Aan het bij de expositie Wachters van het Noorden            

ontwikkelde lesprogramma hebben 108 basisschoolleer-

lingen en 64 tweedejaars leerlingen van het gymnasium   

deelgenomen. 

In totaal hebben in 2018 deelgenomen: 

     75  groepen/klassen 

1.786 leerlingen 

   365  begeleiders 

Educatie 
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In 2018 kenmerkten kwaliteit en aansluiting bij de  

actualiteit het tentoonstellingsprogramma. De wissel-

tentoonstellingen zorgen er voor dat voor reguliere  

bezoekers herhaalbezoek aantrekkelijk blijft. Er zijn drie      

wisseltentoonstellingen door zowel interne als externe     

tentoonstellingsmakers ontwikkeld.  

 

Tot en met 14 januari 2018 was de in 2017 geopende                

tentoonstelling Wijchen maakt Het! nog te zien. Hierna wa-

ren de volgende tentoonstellingen te bezoeken: 

 

In Beeld  

Honderd jaar gemeentehuizen in Wijchen 

(28 januari t/m 15 april 2018) 

Gastconservator: Dineke Hoekstra 

 

In september 2017 is het nieuwe Huis van de Gemeente    

geopend. De verbouwing van de voormalige Rabobank tot 

gemeentehuis is in beeld vastgelegd door MKW. Aanleiding 

om een foto-expositie over honderd jaar gemeentehuizen te 

maken. 

 

Als je nu je paspoort of rijbewijs gaat ophalen kom je in het 

modern ingerichte en duurzaam gebouwde Huis van de    

Gemeente. Je kan je dan bijna niet meer voorstellen hoe het 

vorige gemeentehuis eruit zag. En de nog oudere                

gemeentehuizen, hoe zagen die er uit? Niet alleen de        

verbouwing van de Rabobank en de vroegere                     

gemeentehuizen van Wijchen, maar ook de gemeentehuizen 

in de omliggende kernen. Kernen die vroeger zelfstandig 

waren en een eigen gemeentehuis hadden. De tentoonstel-

ling bracht de gemeentehuizen weer ‘in beeld’. Herkenbaar, 

verrassend en een mooi beeld van toen. 

  

Deze tentoonstelling kwam mede tot stand in samenwerking 

met: Gemeente Wijchen, Regionaal Archief Nijmegen,       

Historische Vereniging Tweestromenland, Stichting         

Batenburgs Erfgoed, Stichting Pagus Balgoye, Gerritz Antiek, 

Marcusse Woninginrichting Winssen, Stichting Vrienden    

Museum Kasteel Wijchen en Stichting Wighene 

 

Wachters van het Noorden 

Romeinen in Wijchen 

(28 april t/m 28 oktober 2018) 

Gastconservator: Judith Bartel 

 

De eerste vier eeuwen van onze jaartelling maakte de       

zuidelijke helft van ons land deel uit van het Romeinse Rijk. 

In de tweede helft van de eerste eeuw, na de Bataafse      

opstand (69/70 na Chr.), brak er een periode van vrede aan 

(Pax Romana). De Romeinen legden legerplaatsen aan bij de 

grens en garandeerden rust en orde. Nieuwe steden werden 

gebouwd, Ulpia Noviomagus (Nijmegen) en Forum Hadriani 

(Voorburg) en op het land verrezen villa‘s. Het vertrekpunt 

van deze tentoonstelling is de vondst van resten van zo’n 

Romeinse villa in Wijchen. De grote vraag is voor wie deze 

villa is gebouwd. Was het voor een Romeinse of een lokale 

Bataafse opdrachtgever? 

 

Er werd een impressie gegeven van de inrichting van de villa 

en er waren allerlei vondsten te bewonderen.  

Andere bronnen van informatie waren de grafvondsten in de 

Tentoonstellingen 
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buurt van de villa. Ze toonden een aantal verrassende      

elementen op het grensvlak van de Romeinse en de lokale 

cultuur. 

 

Deze tentoonstelling kwam mede tot stand in samenwerking 

met Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie Nijmegen, 

Museum Het Valkhof, Mikko Kriek, Frans Kerstens, de        

Wijchense Omroep, Tijdlijn Historische Projecten, Museum 

Park Orientalis en het Thermenmuseum. 

 

Strengels & Letters 

Boeken maken in middeleeuws Gelre 

(11 november 2018 t/m 10 maart 2019) 

Gastconservator: Astrid Beckers 

 

Algemene opvattingen over de middeleeuwen bevatten    

nogal wat clichés en vooroordelen, zoals ‘Iedereen was          

analfabeet’ en ‘Boeken werden geschreven door               

monniken’… Maar wat blijkt? In de middeleeuwen ging het 

er niet zoveel anders aan toe dan nu. Er waren                 

boekverkopers, er waren boeken ter vermaak, er waren     

administratieboeken en kalenders. Er waren prachtig         

gebonden boeken voor de rijkeren en er waren simpele 

schriftjes, gebruikt door eenvoudige lieden. Hoe belangrijk 

deze regio in de vijftiende eeuw was op het gebied van boe-

ken, toont het Batenburgs Getijdenboek. Het is in opdracht 

gemaakt door de familie Van Bronckhorst-Batenburg, onder 

wie het kleine stadje Batenburg grootse tijden beleefde. 

Maar ook de ‘gewone’, simpele gebruiksboeken die niet   

opvallen door hun pracht en praal, zijn waardevol. Wie goed 

kijkt, ziet een schat aan informatie. Zo waren ze in de        

middeleeuwen al zeer bedreven in het hergebruiken van 

materialen en het maken van leeshulpmiddelen. Een mooi 

voorbeeld is de strengel, een verbinding tussen katernen. Dit 

is een lus, gevormd door een schuin opgerold reepje          

perkament, waarvan de einden enige malen om elkaar      

gewonden zijn. Verstrengeld dus. 

 

Bezoekers aan  de tentoonstelling stapten in de wereld van 

de perkamentmaker, de papierschepper, de verluchter, de 

boekdrukker en de boekbinder. en kwamen meer te weten 

over het Batenburgs. Kortom, bezoekers dompelden zich 

onder in middeleeuws Gelre en ontdekten dat elk boek uniek 

is! 

 

Deze tentoonstelling kwam mede tot stand in samenwerking 

met Ad Zwijsen - Papiermaecker anno 1450, Antiquariaat 

Anamorfosa, Bianca Torsy, Boekbinderij Betty Majoor,      

Regionaal Archief Nijmegen, De Papieren Eenhoorn, Drukkerij 

De Arend Doesburg, Drukkerij De Kleijn Wijchen,                 

EromesMarko, Gerritz Antiek Wijchen, Historische Javaca/

Minion Press, Historische Vereniging Tweestromenland, Jan 

Bosch, Koninklijke Bibliotheek, Knut Walf, Megcheltien      

Bezemer, Museum Het Valkhof, Museum Meermanno, Sint 

Thomas Gilde, Stichting Gebroeders Van Lymborch, Stichting 

Het Batenburgs Erfgoed en Stichting Oude Gelderse Kerken. 

 

Met financiële steun van: Gemeente Wijchen, Provincie     

Gelderland, Vraag Aanbod, Gravin van Bylandt Stichting, 

Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds en Eromes Marko. 

 



 

11 

De Werkgroep Activiteiten ontwikkelt aan de hand van een 

jaarkalender activiteiten om het museum extra onder de 

aandacht te brengen en zo meer bezoekers naar MKW te 

trekken.  

 

Kinderactiviteiten/-feestjes 

Kinderactiviteiten worden vooral in- en rondom                           

schoolvakanties georganiseerd. Bij elke tentoonstelling 

wordt een speurtocht gemaakt, zodat kinderen                    

spelenderwijs de tentoonstelling bekijken. In 2018 was er 

toenemende belangstelling voor de kinderfeestjes.  

 

Rondleidingen 

In 2018 hebben iets minder bezoekers deelgenomen aan de 

diverse rondleidingen. Bij de tentoonstelling In Beeld. Hon-

derd jaar gemeentehuizen in Wijchen zijn rondleiding door 

de tentoonstelling in combinatie met een rondleiding door 

het Huis van de Gemeente georganiseerd. In het najaar is 

gestart met open rondleidingen door de wissel-

tentoonstellingen op elke derde zaterdag van de maand. 

 

Activiteiten met samenwerkingspartners 

In 2018 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd in 

samenwerking met andere organisaties, zoals Kasteel                  

Hernen, de gemeente Wijchen en Vrienden MKW.  

 

Themadagen en -weekenden 

Tijdens verschillende landelijke of provinciale themadagen 

en weekenden zijn telkens extra activiteiten aangeboden.  

Activiteiten 
Activiteitenkalender 2018 

6-7-13-14 jan Bezoekers konden luisteren naar een winterverhaal 

28 jan Opening expo In Beeld.  

4-18 febr, 4-8 
mrt,  8-15 apr 

Rondleiding expo In Beeld met aansluitend rondleiding door 
het Huis van de Gemeente. 

10-18 febr Carnavalsvakantie: speurtocht door de expo In Beeld 

9-15 apr Nationale Museumweek 

14 apr Ontmoeting met Wijchen in de vroege middeleeuwen 
(wandeling incl. museumbezoek) i.s.m. Vrienden MKW 

28 april Opening expo Wachters van het Noorden. 

3 mei Romeinendag in het kader van de Romeinenweek 

12 mei Moederdag: alle moeders € 1,00 entree 

21 mei Landelijke Dag van het Kasteel: vossenjacht voor kinderen 

17 jun Vaderdag: alle vaders € 1,00 entree 

24 juni RoMeincraft event 

1 jul Wijchense Kastelendag i.s.m. Kasteel Hernen: kinderactivi-
teiten op beide locaties 

12 jul Open dag en proeverij in De Tuun 

2-9-16-23 aug Zomervakantie: Romeinse middagen 

3-10-17-24-31  
aug 

Rondleidingen expo Wachters van het Noorden speciaal 
voor museumkaarthouders 

12 aug Curiosa Fair: open dag De Tuun 

25 aug Ontvangst deelnemers Nijmeegse Fiets4daagse 

26 aug Kunstmarkt: kunstenares Leny van Elke schildert met cursis-
ten in De Tuun 

8-9 sep Monumentenweekend: verkorte rondleidingen kasteel 

12-13-14 okt Archeologiedagen: workshop voor gezin 

17-18 okt Wijchense Kastelendagen i.s.m. Kasteel Hernen 

11 nov Opening expo Strengels & Letters.  

18 nov-31 dec Kinderpuzzelspel rondom de feestdagen 

2 dec Lezing i.s.m. vrienden MKW 

15 dec Workshop middeleeuws Nijmeegs boekje maken 

16 dec rondleidingen in de kelders van kasteel Wijchen 

22-28-30 dec Demonstraties boekbinden en verluchten 

23 dec Workshop druktechniek o.l.v. Leny van Elke 

27 dec Workshops boek maken en kalligraferen 

28 dec Demonstratie middeleeuws boekdrukken 
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PR en marketing zijn essentieel voor MKW om gericht                

doelgroepen te benaderen en daarmee de                                        

bezoekersaantallen te vergroten. 

 

Naast het verspreiden van persberichten wordt MKW onder 

de aandacht gebracht middels flyeren op diverse markten 

(bijv. tijdens de Kasteelfeesten, de Paardenmarkt, Curiosa 

Fair), het plaatsen van sandwichborden langs de weg en het 

verspreiden van een digitale nieuwsbrief. 

 

Basisscholen worden bereikt via het Cultuurknooppunt                

Wijchen-Beuningen, de website Reizen in de tijd, de eigen 

website en door scholen direct aan te schrijven.  

Het middelbaar onderwijs (Maaswaal College in Wijchen) 

wordt bereikt via persoonlijk contact. 

 

De samenwerking met RBT KAN (m.i.v. 1 januari 2019                    

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen genaamd) is in 2018 

gecontinueerd. Via RBT KAN lift MKW mee op door hen           

ingezette campagnes. 

 

Ook advertenties maakten in 2018 deel uit van de PR/

Marketing. Er werd gericht geadverteerd via lokale kanalen 

(bijv. Vrijetijdskrant Wijchen, QV Magazine Nijmegen, Topic 

Wijchen). 

 

Online 

Alle benoemde doelgroepen van het museum zijn online en 

met sociale media actief. MKW is zichtbaar in de digitale               

wereld door: 

 

Website 

De website www.museumwijchen.nl wordt niet alleen recht-

streeks maar ook via diverse kanalen (zoals VVV, Kidsproof, 

Museumvereniging etc.) gevonden.  

 

Social Media 

Het posten van berichten op Facebook en Twitter is in 2018 

gecontinueerd. De voorgenomen advertising via Facebook is 

niet van de grond gekomen door de beperkte bemensing. 

 

Vermeldingen op websites 

MKW is vermeld op een reeks websites. Behalve  

vermeldingen op online nieuwssites zoals  

wijchen.nieuws.nl, wijchensnieuws.nl, De Brug is MKW             

vermeld op diverse toeristische sites (bijv. RBT KAN, VVV, 

dagjeweg.nl, Museumverening.nl (Museumkaart)). 

 

Lokale samenwerkingen 

Flyers van iedere tentoonstelling staan op de tafeltjes in de 

koffiecorner van de HEMA Wijchen. Met Hotel  

Restaurant Hoogeerd in Niftrik zijn er arrangementen                 

samengesteld inclusief museumbezoek. 

PR / Marketing 
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Overzicht 

Bestuursleden per 31-12-2018 6 

 

Directeur 1 

Projectmedewerkers 3 

 

Vrijwilligers (excl. bestuur) per 31-12-2018 59 

 

Wisseltentoonstellingen (incl. overlap 2017) 4 

 

Lesbriefbegeleidingen 75 

Deelnemers educatief programma 

(incl. begeleiders) 2.151 

 

Rondleidingen 73 

 

Totaal aantal bezoekers 9.526 

Bezoekersaantallen 2018 

In 2018 heeft MKW ten opzichte van 2017 97  

bezoekers minder (-1%) ontvangen. Aan de rondleidingen 

hebben 150 bezoekers minder deelgenomen, kinderfeestjes 

hebben 82 bezoekers meer opgeleverd; de overige                          

activiteiten (zoals de vossenjacht, Romeinse dagen,                       

Wijchense kastelendag, lezingen openingen tentoonstellin-

gen etc.) hebben 49 bezoekers meer naar MKW getrokken. 

Acties (AH, Hernen) hebben 62 meer bezoekers naar MKW 

gebracht. Scholenbezoek is ongeveer gelijk gebleven. 

Bedrijfsvoering 
BEZOEKERS 2018 % 2017 % 

Betalende bezoeker (entree en/of activiteit) 

Volwassenen 1.581   1.840   

Kinderen 7 t/m 18 jr 231   285   

CJP-pas 96   65   

Museumkaart volw. 2.883   3.085   

Museumkaart jong. 285   -   

Leerlingen 1.786   1.792   

Deelname rondleidingen 
e.a. activiteiten 

876   942   

Speciale acties 131   63   

  7.869 83 8.072 84 

Niet betalende bezoeker 

Vrienden/vrijwilligers MKW 125   130   

Kinderen t/m 6 jr 255   249   

Kinderen 7 t/m 18 jr 41   28   

Bezoekers openingen e.a. 
evenementen 

844   714   

Lesbriefbegeleiders 365   358   

Speciale acties 27   72   

  1.657 17 1.551 16 

TOTAAL 9.526   9.623   
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Financiën 

BALANS   

 31 december 2018 

ACTIVA € € 

   

VASTE ACTIVA   

   

Materiële vaste activa   

Gebouwen en terreinen 9.773  

Inventarissen 10.428  

  20.201 

   

VLOTTENDE ACTIVA   

   

Voorraden en onderhanden werk  7.726 

   

Vorderingen   

Handelsdebiteuren 417  

Belastingen en premies sociale ver-
zekeringen 5.817  

Overige vorderingen en overlopen-
de activa 4.770  

  11.004 

   

Liquide middelen  76.545 

   

Totaal activazijde  115.476 

   

 31 december 2018  

PASSIVA € € 

   

EIGEN VERMOGEN   

   

Stichtingsvermogen   

Stichtingskapitaal 11.565  

Bestemmingsreserves 88.726  

  100.327 

   

KORTLOPENDE SCHULDEN   

   

Schulden aan leveranciers en han-
delskredieten 4.902  

Belastingen en premies sociale ver-
zekeringen 3.815  

Overige schulden en overlopende 
passiva 6.432  

  15.149 

   

   

   

   

   

    

Totaal passivazijde  115.476 
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 2018 

BATEN EN LASTEN € € 

   

   
Overige overheidsbijdragen en –
subsidies 197.484  

Netto-omzet 33.410  

Inkoopwaarde van de omzet -33.361  

Brutowinst 49  

Totaal baten  197.533 

   

Personeelskosten 83.256  
Afschrijvingen op immateriële, mate-
riële vaste activa en vastgoedbeleg-
gingen 6.259  

Overige bedrijfskosten 96.650  

   

Som der bedrijfslasten  186.165 

   

Bedrijfsresultaat  11.368 

Rentelasten en soortgelijke  
kosten -357  

   
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefe-
ning  11.011 
Mutaties bestemmingsreserves via 
resultaat 156  

Netto resultaat  11.167 

   

Resultaatbestemming   
Bestemmingsreserve modernisering 
museum  11.167 
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Overheid 

Gemeente Wijchen 

Provincie Gelderland 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)  

 

Wetenschappelijke partners 

Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie Nijmegen 

(BLAN)  

Gelders Archeologisch Centrum (GAC)  

Radboud Universiteit (RU) 

Universiteitsbibliotheek (UB) 

Regionaal Archief Nijmegen (RAN)  

 

Culturele en maatschappelijke partners | Netwerken 

Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen 

AWN Archeologie  

Bibliotheek Wijchen 

BTV Elderveld 

Coöperatie Erfgoed Gelderland 

Directeurennetwerk kleine musea Gelderland 

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) 

Historische Vereniging Tweestromenland 

Kunstkring Wijchen 

Museumvereniging Nederland 

Pagus Balgoye 

Platform Cultureel Erfgoed Maas & Waal 

Romeinennetwerk Gelderland 

RomeinenNU 

Stichting Erfgoed Gelderland  

Stichting Groei & Bloei 

Stichting Kastelen Historische buitenplaatsen en  

Samenwerkingspartners 
Landgoederen (sKBL)  

Stichting Het Batenburgs Erfgoed 

Stichting Wighene 

Stuurgroep Maas&Waal CultuurExpress 

Tijdlijn Historische Projecten 

Stichting Gebroeders Van Lymborch 

 

Musea 

De Bastei 

Flipje & Streekmuseum Tiel 

Graafs Museum 

Het Nederlands Openluchtmuseum 

Kasteel Hernen 

Liemerse Musea 

Museum Catharijneconvent 

Museum Elburg 

Museum Elisabeth Weeshuis 

Museum Het Pakhuis Ermelo 

Museum Het Valkhof  

Museum Nairac 

Museum Oud Nijkerk 

Museumpark Orientalis 

MuZieum 

Nederlands Tegelmuseum 

Noord-Veluws Museum Nunspeet 

Rijksmuseum voor Oudheden 

Streekmuseum Tweestromenland 

Stadsmuseum Doetinchem 

Stadsmuseum Harderwijk 

Stoomgemaal De Tuut 

Tempel Kerk Museum Elst 

Van ‘t Lindenhoutmuseum 

Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse 

Vereniging Aaltense Musea 

Villa Mondriaan 

Voerman Museum 

Museum De Hoppenkamp 
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Aan dit jaarverslag droegen inhoudelijk bij: 

 

Mirjam Bovenga 

Rylana Seelen 

 

Vormgeving en redactie: Mirjam Bovenga 

Eindredactie: Rylana Seelen 

 

 

Dit Jaarverslag kwam tot stand onder auspiciën en met me-

dewerking van het bestuur MKW. 

 

 

© 2019 Stichting Museum Kasteel Wijchen 

Educatie 

Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen 

Maaswaal College 

ROC Nijmegen 

 

Toeristische partners 

NBTC 

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen  

Stichting Nijmeegse Fiets4daagse 

 

Bedrijfsleven 

Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen 

Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost 

Centrum Management Wijchen (CMW) 

 

Media 

Business Media 4 ALL 

De Brug 

De Gelderlander 

De Maas & Waaler 

De Maas & Waalkanter Druten-Wijchen 

De Wegwijs 

Kidsproof 

Omroep Gelderland 

Wijchense Omroep 

Wijchen.Nieuws.nl 

Wijchensnieuws.nl 

QV Nijmegen 

Colofon 
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