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Vanaf de oprichting in 1995 is het doel van de Stichting Vriendenkring Eicha:   
"... het Eicha Museum -waarin het archeologisch erfgoed van het Kempenland wordt bewaard en 
getoond- een toekomst te geven".  
Het Eicha Museum verdient het binnen haar cultuurhistorische context een belangrijke rol te spelen;  
zonder verleden is er immers geen toekomst. Tegelijkertijd kan het museum niet blijven 
voortbestaan zonder een actieve samenwerking met anderen aan te gaan: om het verleden te laten 
leven is het nodig het los te laten.  
 
Het bestuur van de Vriendenkring heeft daarom in 2017 besloten de focus te verbreden zonder de 
oorspronkelijke doelstelling uit het oog te verliezen. 
 
Voor de komende 4 jaren stelt het bestuur van de Vriendenkring Eicha de volgende aandachtspunten 
van beleid vast:  
 

 De versterking van de museale regiofunctie van het Eicha Museum met alle middelen die de 
Vriendenkring daartoe ter beschikking heeft; 

 

 Verbreding en  versterking van de museumfunctie en de toegankelijkheid daarvan voor zowel 
inwoners als toeristen door met de VVV, het Eicha Museum en het Sigarenmuseum, als vaste 
bewoners van het Teutenhuis, binnen en buiten de muren van het Teutenhuis diverse 
activiteiten te organiseren. Deze activiteiten richten zich op de Bergeijkse (cultuur)historie in 
de breedste zin van het woord. Hierbij wordt intensief samen gewerkt met het bestuur van 
cultureel centrum De Kattendans;  

 

 De intensivering van de samenwerking met andere cultuurhistorische verenigingen in de 
gemeente Bergeijk. In overleg met o.a. de Heemkundekring Bergeijk, de Stichting Rietveld & 
Ruys, het Sigarenmuseum, het Eicha Museum en het Bakkerijmuseum wordt naar 
mogelijkheden gezocht om in een nieuw verbond de activiteiten beter op elkaar af te 
stemmen zonder ieders eigenheid te verliezen; 

 

 Het bevorderen van de realisatie van publicaties (in velerlei vorm) over alle aspecten van de 
geschiedenis van de gemeente Bergeijk. Het bestuur van de Vriendenkring beheert hiertoe 
het Boekenfonds Wil van Ham en kan daaruit financiële bijdragen leveren;  

 

 Het bijdragen aan de vormgeving van "100 jaar De Stijl in Nederland" in 2017 en bevorderen 
dat er in,  of in de omgeving van het Teutenhuis, een blijvende herinnering aan dit jubileum 
in Bergeijk bewaard blijft;  

 

 Het werven van nieuwe, en het binden van bestaande Vrienden door het organiseren van 
mooie activiteiten binnen de interessesfeer van de Vriendenkring.  

 
Alle activiteiten die door (het bestuur van) de Vriendenkring worden uitgevoerd dienen bij te dragen 
aan het realiseren van deze beleidsuitgangspunten.  
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 13 februari 2017. 


