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VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN  over het jaar 2021. 
 
 
Onderstaand brengen wij verslag uit over het jaar 2021. 
 
EXPOSITIES EN ACTIVITEITEN 
Ook in het jaar 2021 werden wij geconfronteerd met de maatregelen rondom het 
coronavirus. 
De volgende activiteiten konden niettemin plaatsvinden: 
 

• Omdat in 2020 het museum slechts beperkt open was, werden de exposities ‘Oene in 
oorlogstijd’ en ‘Oene klompenmakersdorp’ uit 2020 vanaf 12 juni 2021 herhaald. De 
expositie over het onderwijs werd doorgeschoven naar 2022. 

• De herdenking van de vliegtuigcrash, Op Pad in Oene, Koefeest en kerstmarkt konden 
niet doorgaan. Wel hebben we in plaats van op Pad in Oene zelf een open dag op 11 
augustus georganiseerd, waarvoor veel belangstelling was. 

• Op 9 oktober gaf Kees Tukker een lezing over de voedselvoorziening in WO II. Helaas 
waren er niet zoveel bezoekers. 

• Gerhard en Anneke Buitenkamp vertoonden op 30 oktober weer films over oud-
Oene. Er kwamen veel belangstellenden op af. 

 
 
TOUCHSCREEN EN AUDIOTOUR 
Er werd een audiotour ontwikkeld over wat in het museum te zien is. Hiervoor werden 
teksten gemaakt en ingesproken. De audiotour is op het touchscreen geplaatst. Deze is 
eveneens online te zien en te beluisteren. Aan de ingebruikname van de audiotour werd ook 
in de pers aandacht besteed. 

 
SUBSIDIES EN DONATEURS 
Zonder de medewerking van onze donateurs (eind 2021: 76; eind 2020: 78) en 
subsidieverstrekkers kunnen wij als museum niet bestaan. Als subsidiegevers noemen we de 
Gemeente Epe, Stichting d’Olde Banke en Rabobank (Rabo ClubSupport, voor 
geluidsinstallatie). Van de Gemeente Epe werd een extra ‘subsidie openbare activiteit’ 
verkregen voor de onder ‘Exposities en activiteiten’ vermelde lezing en filmvertoning. 
 
COLLECTIE 
Alle ontvangen voorwerpen, foto’s enz. (ruim 3.000) werden tot dusver geregistreerd in 
Adlib, maar in de loop van 2021 zijn we overgestapt op Memorix Maior via Erfgoed 
Gelderland. Het museum is ook lid geworden van Coöperatie Erfgoed Gelderland. Deze 
organisatie biedt ondersteuning bij onze activiteiten en het beheer van de collectie en geeft 
veel informatie. De collectie blijft groeien.  
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Twee mutsen werden gerepareerd, terwijl een overzicht van de bemanning van de Lancaster 
en een Oranjekrant werden ingelijst. 
Om stookkosten te besparen is het museum in de wintermaanden gesloten. Een deel van de 
collectie wordt dan elders vochtvrij opgeslagen. 
Voor de presentatie van lezingen e.d. is een beamer beschikbaar. 
 
HUISVESTING 
Het museum was ook in 2021 gevestigd in de door Ria Koert van Atelier ‘De Witte 
Pimpernel’ beschikbaar gestelde expositieruimte. 
 
VRIJWILLIGERS  
Het museum beschikt over een 10-tal vrijwilligers. 
Zij zetten zich op allerlei gebieden in, zoals schenken van koffie, opzetten van exposities, 
werven van donateurs, repareren van attributen, beheren van kramen op evenementen en 
schoonmaken van het museum. Wij zijn als bestuur hen daar zeer erkentelijk voor. Meer 
vrijwilligers blijven welkom. 
 
COMMUNICATIE 
Er werd in 2021 geen nieuwsbrief uitgegeven. Uitnodigingen werden per mail verspreid.  
Op de website museumoene.nl staat veel informatie over het museum. 
Met de  musea in Epe en Vaassen onderhouden we goede contacten. 
Er werden weer flyers gedrukt en o.a. via de VVV verspreid. 
 
TOEKOMSTPLANNEN EN FINANCIËN 
Voor de toekomstplannen verwijzen we naar het beleidsplan op hoofdlijnen, opgenomen op 
de website onder ANBI. Ook de financiële verantwoording over 2021 is daar in te zien. De 
financiële gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus zijn beperkt gebleven. 
 
Het bestuur. 
 


