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Bijzonder jaar.
Het jaar 2020 was voor het Gildenhuys een bijzonder jaar. In de maand maart werden we overvallen door de
corona-crisis, waardoor de deur van het museum aanvankelijk gesloten moest blijven. Toen het sein kwam dat
musea in aangepaste vorm weer open mochten, zijn we op 3 juli gestart, eerst voor 3 middagen in de week.
Alvorens hiertoe over te gaan zijn er eerst een aantal maatregelen genomen. Zo werd boven de toonbank een
scherm van plexiglas geplaatst, een vaste looproute aangegeven, een maximum van 6 bezoekers tegelijk
gehanteerd en de namen en telefoonnummers van de gasten genoteerd. Er waren desinfectiemiddelen beschikbaar
en men had de mogelijkheid om te reserveren. Na iedere bezoeker werd er schoongemaakt en er werd een
pinapparaat aangeschaft voor de betalingen. Toen na een maand bleek dat dit alles goed werkte zijn de
openingstijden weer verruimd naar 5 middagen per week.
Vrijwilligers.
Het bestuur kan doorgaans rekenen op de ondersteuning van zo’n 17 vrijwilligers voor het ontvangen van gasten,
technische werkzaamheden, schoonmaken, verzorgen van catering en hulp bij het kinderproject. Het is erg fijn dat
een groot deel van onze vrijwilligers zich, ondanks de corona-maatregelen, toch voor het museum heeft ingezet.
Bezoekersaantallen.
Doordat het Gildenhuys pas in juli de deuren kon openen, het Museumweekend niet doorging en er ook geen
kinderen voor het project konden komen, lag het bezoekersaantal lager dan voorgaande jaren. Toch mochten we
nog ± 400 mensen in het museum verwelkomen. Kwamen in voorgaande jaren onze gasten behalve uit eigen land,
uit verschillende andere landen in en buiten Europa, het afgelopen jaar waren dit voornamelijk Nederlanders. Wel
viel hierbij op dat verschillende bezoekers op zoek waren naar gegevens over hun voorouders, die in Blokzijl
hadden geleefd en gewerkt.
Stadswandelingen.
De laatste jaren was er een flinke toename van de aanvragen voor een stadswandeling. Ook aan het begin van
2020 waren er al een aantal boekingen. Helaas werden er door de corona-crisis maar liefst 9 geannuleerd.
Gelukkig waren stadswandelingen later in het seizoen met wat aanpassingen wel weer mogelijk. Zo werden er
kleinere groepjes rondgeleid en bij grotere groepen werden meer gidsen ingezet. Zo konden er toch nog 13
stadswandelingen doorgaan, waar in totaal 357 mensen aan deelnamen.
Project Weeshuis aan het Water.
Voor dit leuke project, waar kinderen meestal via het Cultuurmenu voor de scholen aan deelnemen, en waarin ze
kennismaken met hoe het leven van een kind in het weeshuis van Blokzijl er vroeger uitzag, waren voor de
maanden april en mei vorig jaar 7 schoolgroepen aangemeld. Ook hier gooide corona roet in het eten, het was een
te groot risico om zoveel kinderen en begeleiders bij elkaar te brengen in het museum. Ook de groepen, die voor
dit voorjaar gepland staan zijn afgezegd. Het bestuur hoopt dat dit na de zomer weer mogelijk zal zijn en heeft het
project weer aangemeld voor het komend schooljaar.
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Speurtocht.
De stichting Weerribben-Wieden en de gemeente hadden het plan opgevat om de entree van Blokzijl te
verbeteren. De kinderen van De Rolpaal mochten hieraan meewerken. Zij hebben werkstukjes gemaakt,
die met de geschiedenis van Blokzijl te maken hebben. Deze zijn in doorzichtige plastic blokken gegoten
en bij de informatieborden aan de Kanaalweg en aan de Zeedijk geplaatst. Een paar kinderen opperden
het idee om een speurtocht over Blokzijl te maken, die door gezinnen, die Blokzijl bezoeken, gedaan kan
worden. Deze speurtocht is nu gemaakt en kan d.m.v. een QR-code, die op een affiche voor het raam van
het Gildenhuys staat, gelopen worden. Mogelijk is hiervan straks ook een papieren versie van te koop in
het museum.
Exposities.
De succesvolle tentoonstelling “Van Stadsboer naar Zuivelfabriek”, die in het voorjaar van 2019 werd
ingericht, was ook in 2020 nog te zien, evenals de vaste expositie “Blokzijl en het Water”, die permanent
getoond wordt. Het plan is om voor het komende jaar een wisseltentoonstelling in te richten over winkels,
die er vroeger in Blokzijl waren, afgezet tegen het hedendaagse beeld van die locaties.
Deze expositie zal gaan heten “ De winkel van toen, en nu……….”
Vorig jaar zou er binnen de toen aanwezige wisselexpositie een mini-expositie worden ingericht over het
thema “75 jaar Vrijheid”. Evenals zoveel dingen kon dit toen geen doorgang vinden. Het plan is om deze
nu ook in het komende voorjaar voor een korte periode te tonen.
Extra activiteiten.
Als bestuur willen we u, naast gratis toegang tot het museum, graag ook nog iets extra’s bieden. Dat
gebeurt meestal in de vorm van een lezing of een middag met oude foto’s van Blokzijl. Zo’n laatste stond
vorig jaar in maart gepland, maar kon helaas geen doorgang vinden. Wanneer dit nu wel zal kunnen
weten we natuurlijk niet, maar zodra het weer mag, dan wordt deze alsnog georganiseerd.
Kalenderverkoop.
Ook voor 2021 werd weer een mooie kalender samengesteld met oude foto’s van Blokzijl. Ditmaal was
het thema “Blokzijl in Woord en Beeld”. Omdat de verkoop van de kalender een welkome aanvulling is
op de inkomsten was het fijn dat zoveel mensen in Blokzijl en ook andere geïnteresseerden deze weer
aangeschaft hebben. Mocht u oude foto’s hebben, die hiervoor gebruikt kunnen worden, dan kunt u
contact opnemen met Klaas Bergkamp.
Winkelverkoop.
Behalve de kalender zijn in het museum ook altijd boeken te koop. Dit kunnen nieuwe boeken zijn over
Blokzijl en omgeving, maar soms ook wel tweedehands boeken, die historisch interessant zijn.
Dank.
In deze moeilijke tijd zijn we blij met onze donateurs. We willen u dan ook hartelijk dank zeggen voor
uw jaarlijkse financiële bijdrage. We deden als museum ook weer mee aan de Rabo Clubsupportactie, die
ons, doordat weer zovelen op ons hebben gestemd, ook een mooi bedrag opleverde. En ook mochten we
weer enkele mooie giften ontvangen, waarvoor dank. Tot slot dank aan onze vrijwilligers, die het
mogelijk maakten dat het Gildenhuys, ondanks alle beperkingen , toch open kon zijn het afgelopen jaar.
We hopen u daar het komende seizoen weer te mogen verwelkomen.
Het bestuur.
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