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Geachte donateurs en andere belangstellenden.
Graag willen wij u via deze nieuwsbrief weer op de hoogte brengen van onze plannen voor dit jaar.
NIEUWE SEIZOEN
Op zaterdag 7 april zal het museum weer opengaan en wordt de expositie over kerk en klooster geopend
om 10:00 uur met een inloop vanaf 9:30 uur. Wij hebben dhr. Jan Kiesbrink - vrijwilliger van het eerste uur bereid gevonden om de opening te verrichten. Dhr. Evert de Jonge uit Emst zal vervolgens een lezing
verzorgen over het Klooster Nazareth en zijn geschiedenis. Dit klooster werd gebouwd in de eerste
helft van de 15e eeuw en werd betrokken door Franciscaner tertiaris-nonnen, die met het kapittel van St.
Marie te Utrecht verenigd waren. In 1629 werd het oude vervallen “getimmer” van het Klooster, nl. het
patershuis, de keuken, de eetzaal tot aan het kapelletje, met het weeshuis tot afbraak voor 350 gulden
verkocht. Hierna woonde o.a. Gerrit ten Holte er, die het brouwhuis bewoonde. Aan hem herinnert een
rouwbord in de consistoriekamer van de Hervormde Kerk te Oene. De overgebleven gebouwen, zoals het
brouwhuis, werden aan het begin van de 20e eeuw afgebroken. Alleen de naam “Kloosterallee’ is thans nog
de enige herinnering aan het vroegere klooster. Evert de Jonge zal ons meenemen in de rijke geschiedenis
van het klooster en ook die van het kapittel van St. Marie.
Maandagavond 7 mei zal Oenenaar Lulof Dalhuisen ingaan op het leven van ds. J.T. Doornenbal, van 1946 1973 predikant in Oene. Hij was bekend door zijn stukjes in de classicale Hervormde Kerkbode, die
in verschillende boeken van o.a. Lulof Dalhuisen zijn opgenomen. De aanvang is om 19:45 uur met een
inloop vanaf 19:30 uur.
Verder komt er nog een lezing over de Kerk. Datum en spreker zijn op dit moment nog niet bekend.
Entree en koffie zijn steeds gratis, wel staat er een bus voor giften.
Tot de vaste exposities behoren de collectie over WO II (de vliegtuigcrash in 1944 en het bombardement
even vóór de bevrijding) en over de voormalige Zuivelfabriek ‘De Hoop’.
De openingstijden van het museum zijn:
•
•

dinsdag t/m vrijdag 13:00 – 17:00 uur
zaterdag 10 – 16 uur

Thans wordt het museum schoongemaakt en ingericht. Een groot deel van de collectie was in de
winterperiode in depot opgeslagen, o.a. in het oude kantoor van de Schoof, dankzij de medewerking van
Herman ter Weele.
Op zaterdag 12 mei zijn we weer aanwezig bij de open dag van de aardbeientuin van de fam. Bronsink om
het museum te promoten, terwijl we ook weer meedoen aan de Op pad in Oene dagen op de dinsdagen 31
juli en 7 augustus.
Op zaterdag 2 juni organiseert de werkgroep Peter Visser een lezing over deze schilder in het museum. Ook
worden dan werken van hem getoond, o.a. met kerken erop.
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Op zaterdag 29 september zal een lezing door dhr. Jos Lankveld over de zuivelindustrie worden gehouden.
ANBI
Het zal u bekend zijn, dat ons museum de status van Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
heeft. Dit betekent dat giften en schenkingen aan het museum in principe aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting, dus ook uw jaarlijkse donatie. Het museum hoeft evenmin belasting hierover te
betalen. Een ANBI is verplicht bepaalde gegevens te publiceren, zoals een financiële verantwoording en een
verslag van activiteiten. Wij willen hierin ook graag transparant zijn, zodat u kunt zien hoe uw donatie
wordt besteed en welke activiteiten worden ontplooid. Deze gegevens over het jaar 2017 vindt u op onze
website www.museumoene.nl onder ANBI.
INCASSO DONATIES
Tot nog toe werden de donaties over het jaar verspreid geïnd, afhankelijk van de maand van de aanmelding
als donateur. Om de administratieve lasten te beperken willen wij vanaf dit jaar overstappen op incasso op
één moment, nl. in de maand juni. Wij nemen zonder uw tegenbericht graag aan, dat u hiermee instemt.
Wij hopen u ook nu weer te mogen ontmoeten in het museum!
Met vriendelijke groet,
het bestuur van het Cultuur Historisch Museum Oene.
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