Nieuwsbrief nr. 1, april 2016

Cultuur Historisch Museum Oene
Houtweg 40
8167 PL Oene
0578-641070

Geachte donateur,
Op 17 oktober 2015 is het Cultuur Historisch Museum Oene geopend door wethouder Aalbers.
Deze dag werd een groot succes, waar veel (oud-) Oenenaren een kijkje kwamen nemen.
Afgelopen periode heeft het museum op verschillende plaatsen en manieren van zich laten horen.
Op de Kerstmarkt in Oene stonden we met een kraam om bekers snert te verkopen, wat een mooi
bedrag opleverde voor de kas.
Op 30 januari 2016 was er een open dag in het Museum, waar het een drukte van belang was.
Velen kwamen een bezoekje brengen aan het museum. Deze dag werden ook diverse spullen
aangeboden aan het museum: oude merklappen, pijpjesmutsen, blauwe borden, naaispullen enz.
Collectie
De collectie bestaat momenteel uit ruim 1000 voorwerpen/ documenten.
Deze zijn allemaal geïnventariseerd in een museum inventarissysteem, waarbij wij gebruik maken
van het systeem Adlib lite. Tot dit systeem is overgegaan na overleg met andere plaatselijke musea.
Ook zijn van alle geregistreerde items foto’s gemaakt.
Oener Belang heeft artikelen van de zuivelfabriek “De Hoop” uit Oene in bruikleen gegeven aan het
museum. Het geeft een goed beeld van hoe het er vroeger aan toe ging in de “melkfabriek”.

Door verschillende schenkingen wordt het beeld van deze fabriek
steeds completer.
Dit is het melkmonsterkistje met 4 glazen flesjes gebruikt door
Hermen Wijnbergen.

Er zijn veel bijzondere voorwerpen geschonken aan het museum.
Eén daarvan is een kinderwagen uit 1929, aangeboden door de
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familie Vijge uit Oene.
In deze kinderwagen hebben mevr. Vijge – Oosterbroek en haar broer en zus gelegen.
2 april 2016
Op 2 april 2016 komt taxateur Bonhof uit Wapenveld naar het Cultuur Historisch Museum in Oene.
Wilt u graag weten waar iets voor gemaakt is of wat het waard is, kom dan deze dag naar de
Houtweg 40 te Oene.
De entree is gratis, maar voor elke taxatie vragen wij € 1.50.
Ook kunt u deze dag voorwerpen brengen die u wilt schenken aan het museum.
Vrijwilligers staan paraat om u te woord te staan.
7 mei 2016
Op zaterdag 7 mei 2016 staan we met een kraam op de Open Dag van de Aardbeientuin van de
Familie Bronsink in Oene.
14 mei 2016
Vanaf 14 mei 2016 worden gedurende 6 weken heel veel merklappen en borduurwerken
tentoongesteld in het museum.
Na oproepen in diverse kranten hebben verschillende personen toegezegd dat zij hun
merklap/borduurwerk ten toon willen stellen.
Heeft u ook nog een merklap/borduurwerk die u wilt ten toon stellen, neem dan gerust contact op
met Dikkie Huiskamp 0578-641851 of 06-12590724.
18 juni 2016
Het Cultuur Historisch Museum Oene is uitgekozen als één van de goede doelen voor de actie Epe
voor Epe. De start is vanaf museum Hagedoorns Plaatse te Epe en u fietst dan een route in de
omgeving van Zuuk.
Ons doel is om te fietsen voor een beamer, scherm en een computer om voor groepen lezingen te
kunnen geven.
Een fietskaartje kost € 10.00 per persoon, daarvoor ontvangt u een kopje koffie/thee met wat
lekkers erbij, een lunch voor onderweg en tot slot een barbecue.
Het volledige bedrag van € 10.00 vloeit in de kas van het Cultuur Historisch Museum Oene.
Kaarten hiervoor zijn vanaf half april te koop bij de bestuursleden van ons museum.
Meer informatie volgt later. Houd deze datum dus alvast vrij.
Website
Reina Wijnbergen heeft een website opgezet voor het museum: www.museumoene.nl
Op deze website vindt u de laatste nieuwtjes en acties.
Tot slot wil ik namens het bestuur u hartelijk dank zeggen dat u zich aangemeld heeft als donateur.
Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij het museum in stand houden en uitbreiden.
Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.
Met vriendelijke groet,
Dikkie Huiskamp – van Hell,
voorzitter Cultuur Historisch Museum Oene
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