Nieuwsbrief no. 2, juli 2016
Cultuur Historisch Museum Oene
Houtweg 40, 8167 PL Oene, 0578-641070
Het museum is in de vakantieperiode gesloten van
donderdag 4 augustus t/m woensdag 17 augustus.

Geachte donateur,
Graag willen we met u terugblikken op de activiteiten in de afgelopen maanden en vooruitkijken naar wat
er nog op de rol staat voor de komende maanden.
2 april 2016
Op 2 april 2016 was taxateur Bonhof uit Wapenveld naar het Cultuur Historisch Museum in Oene gekomen.
Verschillende personen kwamen met mooie voorwerpen om deze te laten taxeren.
Een schilderij, een zilveren theepot, een servies en nog veel meer andere voorwerpen werden deskundig
door hem beoordeeld. Ook legde hij uit waar deze voor hadden gediend en wat de waarde ervan was.
7 mei 2016
Op zaterdag 7 mei 2016 hebben we met een kraam gestaan op de Open Dag van de Aardbeientuin van de
Familie Bronsink in Oene. Hier verkochten we eieren om de kas te spekken en deelden we folders uit om
het museum te promoten.
14 mei 2016
Vanaf 14 mei t/m 3 augustus 2016 worden heel veel
merklappen en borduurwerken tentoongesteld in het museum.
Het is een bijzondere tentoonstelling geworden. De oudste
merklap is uit 1693. Greet Hoek-Palm uit Oene heeft samen met
2 van haar zusters en een tante de tentoonstelling geopend,
omdat van 5 generaties van deze familie borduurwerken zijn te
bewonderen.
Deze expositie is een waar succes: velen hebben de weg naar
het museum al gevonden.
18 juni 2016
Het Cultuur Historisch Museum Oene is uitgekozen als één van de goede doelen voor de actie Epe voor
Epe. De start was vanaf museum Hagedoorns Plaatse te Epe en velen hebben gefietst voor het museum. De
opbrengst is voorlopig € 1.538,-- en kan definitief nog hoger worden.
Wij zijn allen dankbaar en erkentelijk die ervoor hebben gezorgd, dat dit enorme bedrag behaald is.
22 juni 2016
Deze avond hebben Teunis Nooteboom en Jan Kiesbrink een boeiende lezing gegeven over de
vliegtuigcrash in het Oenerbroek op 22 juni 1944. Deze twee heren hebben een boek (reeds uitverkocht)
over deze crash geschreven: ‘Angst en spanning rond Oene’. Heel indrukwekkend wat de bemanningsleden
van dit vliegtuig en de inwoners van Oene hebben moeten meemaken.
De opkomst op deze avond was boven verwachting.
30 juni 2016
Donderdagmorgen 30 juni 2016 heeft Broken Wings een schoolles verzorgd in het museum over de
vliegtuigcrash van 22 juni 1944 van een Lancaster in het Oenerbroek. Het museum had aangeboden om
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deze les in het museum te laten plaatsvinden. De les wordt om het jaar op één van de twee scholen in
Oene gegeven. Dit jaar waren de groepen 7 en 8 van de School met de Bijbel aan de beurt en ze kwamen
lopend naar het museum.
De kinderen werden onthaald op een bekertje ranja en een plak cake.
Daarna heette Dikkie Huiskamp de kinderen, de leerkrachten en afgevaardigden van Broken Wings van
harte welkom.
Na interactie met de leerlingen wat cultuur historisch betekent en of ze wel eens een museum hadden
bezocht, werd het woord gegeven aan Theo Schaefers van Broken Wings.
Het hele verhaal over de crash werd op zeer duidelijke wijze door hem uitgelegd.
Daarna gingen de kinderen op weg naar de herdenkingsplaats
aan de Bartjesbrug en bij de Keizerstraat sloten de kinderen van
groep 7 en 8 van de Bongerdschool zich aan bij deze groep.
Bij de Bartjesbrug werd een erewacht gevormd door oudmariniers. Heel indrukwekkend.
Kinderen van beide scholen lazen een gedicht voor en de
‘Last Post’ werd geblazen, waarna er één minuut stilte werd
gehouden. Samen hebben we het 1e couplet van het Wilhelmus
gezongen.
Alle aanwezigen kregen een witte roos om die bij de foto’s van
de bemanning van het gecrashte vliegtuig te zetten. Het is goed dat dit jaarlijks herdacht wordt, zodat de
kinderen beseffen dat ze hier in Nederland in vrijheid kunnen leven.
26 juli en 2 augustus 2016: Op pad in Oene
Het museum doet dit jaar ook mee aan op ‘Pad in Oene’ en er vinden dan verschillende activiteiten plaats
in en bij het museum. Ook zijn er vrijwilligers die dag aanwezig om u te woord te staan.
Heeft u nog voorwerpen die u wilt schenken aan het museum, dan kunt die tijdens deze dagen ook
brengen.
10 september 2016
Deze dag vindt de open monumentendag plaats met het thema ‘iconen en symbolen’.
In het museum hopen we diverse iconen en symbolen tentoon te stellen.
Mocht u thuis nog iconen / symbolen hebben en u wilt die wel een tijdje in bruikleen afstaan voor deze
expositie, neem dan contact op met Dikkie Huiskamp 0578-641851 of 06-12590724.
De Hervormde Kerk Oene is die dag ook open en de fam. Dijkgraaf van de Donselaarsweg 6A te Oene heeft
eveneens medewerking toegezegd om hun ‘nieuwe oude’ hooiberg te mogen bewonderen.
Voor deze dag is er ook een fietsroute van 10 km door Oene uitgezet door Anneke Buitenkamp en Dikkie
Huiskamp langs iconen en symbolen in Oene. De route is voor € 1,-- te verkrijgen in het museum en de
opbrengst gaat volledig in de kas van het museum. Ook later is deze route gewoon te fietsen, maar dan
kunt u niet de kerk en de hooiberg bezoeken.
Website
Reina Wijnbergen-de Wit heeft een website opgezet voor het museum: www.museumoene.nl
Op deze website staan de laatste nieuwtjes, acties en wetenswaardigheden.
Met vriendelijke groet,
Dikkie Huiskamp-van Hell,
voorzitter Cultuur Historisch Museum Oene
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