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Beste lezers,
Aan het einde van het tentoonstellingsseizoen 2020
een korte nieuwsupdate.
OERmuseum in coronatijd
Door de coronaproblematiek opende het museum pas
begin juli de deuren (aanvankelijk alleen in de
weekenden). En dat dan alleen voor een beperkt aantal
bezoekers die zich vooraf telefonisch moesten
aanmelden. Ook konden de gebruikelijke door ons
georganiseerde activiteiten zoals begeleide
wandelingen en fietstochten, jeugdactiviteiten,
lezingen en filmavonden, op een enkele uitzondering
na, geen doorgang vinden. De winkel was in verband
met de coronamaatregelen gesloten. Door dit alles
halveerde nagenoeg het aantal bezoekers in 2020 in
vergelijking tot 2019.
Minder bezoekers betekent helaas ook minder
inkomsten. Gelukkig kon het museum gebruik maken
van een algemene rijkssteunregeling voor kleine
ondernemingen. Zoals ook andere kleinere musea in
Drenthe heeft het OERmuseum een eenmalige donatie
van de provincie Drenthe ontvangen. Per saldo lijkt het
erop dat het financiële boekjaar 2020 niet met verlies
zal worden afgesloten.
In Coronaverband kunnen we nog opmerken dat de
coördinator van het Platform Drentse Musea als link
naar het Rijksbeleid en in het bijzonder de
Museumvereniging, zeker in de eerste onzekere
maanden, een onmisbare en adequate informatiebron
was. Ook vanuit de gemeente Westerveld en onze
sponsoren en donateurs was er positieve belangstelling
en morele en financiële steun.

In het kader van het project De Schatkamers van
Zuidwest-Drenthe werkt het OERmuseum voor PRactiviteiten samen met de musea Miramar en Valse
Kunst in Vledder. In het vroege voorjaar is deze
samenwerking flink geïntensiveerd om het aantal
bezoekers te vergroten. Door de van overheidswege
getroffen coronamaatregelen en gegeven
aanwijzingen kon het museum maar beperkt open
zijn. Hierdoor hebben wij de doelstelling van het
trekken van meer bezoekers dit jaar helaas niet
kunnen behalen. Wel is door de samenwerking op PRgebied een stevige basis gelegd om het OERmuseum
tezamen met beide andere musea beter te promoten.
Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de
bezoekersaantallen in de komende jaren zullen
stijgen.

Tenslotte

Tenslotte
Ook dit jaar waren er weer enkele mutaties in het
bestand van vrijwilligers. Dit komt met name doordat
een aantal vrijwilligers vanwege hun leeftijd een
stapje terug wilde doen. Wij komen dus graag in
contact met nieuwe vrijwilligers. Belangstelling of
weet u iemand? Neem dan even contact met het
bestuur op.
De komende maanden is het OERmuseum gesloten
voor publiek. Deze tijd gaan we benutten voor het
uitwerken en realiseren van enkele nieuwe
ontwikkelingen in het Schultehuus. Daarover in de
volgende nieuwsbrief meer!
Inrichting museum
Afgelopen voorjaar is de nieuwe inrichting van de
kelderruimte door het bureau Echo Design succesvol
afgerond. In deze expositie wordt in kort bestek een
heldere uitleg gegeven van wat archeologie is en welke
moderne onderzoeksmethoden daarbij tegenwoordig
worden gebruikt. Tegelijkertijd zijn enkele resterende
losse eindjes van de nieuwe inrichting van “Een reis
door de tijd” aan elkaar geknoopt. In deze expositie
beleef je via een reis door de tijd de verschillende fasen
van ontwikkeling van de regio. De reis begint bij de
laatste ijstijd en eindigt rond het jaar nul.
Op de bovenverdieping zijn sinds kort enkele camera’s
geïnstalleerd waarmee de dienstdoende
gastvrouw/heer ook vanaf het kassa/entreegebied zicht
kan houden op dat deel van het museum. Overigens
worden in het kader van de algemene
privacyregelgeving de camerabeelden niet opgeslagen.
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Het OERmuseum vormt samen met Miramar Zeemuseum en Museum
Valse Kunst ‘de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe’. Door samen te
werken en elkaars netwerk, kennis en expertise te delen willen de
musea meer bezoekers kennis laten maken met hun collectie. Dankzij
subsidie van de gemeente Westerveld en Leader Zuidwest-Drenthe
hebben de musea extra mogelijkheden om nieuwe museumactiviteiten
te ontwikkelen en meer naamsbekendheid te genereren. De musea
leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van de regio, voor toeristen én bewoners.

