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Geachte donateur,
Het jaar 2016 ligt achter ons en voor het Cultuur Historisch Museum was het een mooi jaar.
26 juli / 2 augustus 2016
Het museum heeft deelgenomen aan de ‘Op pad in Oene’-dagen, wat een groot succes is geworden.
Vele bezoekers hebben de weg naar ons museum gevonden en er was volop belangstelling voor de
tentoonstelling van de merklappen en de andere tentoongestelde voorwerpen.
10 september 2016
Het museum heeft dit jaar voor het eerst meegedaan met de landelijke Monumentendag, met als thema:
Iconen en Symbolen. Diverse iconen en symbolen zijn tentoongesteld geweest zoals uitleg over
levensbomen, figuren op merklappen, stand van de molenwieken. Zelfs een icoon geschilderd door Joke
Dalhuisen-Riphagen heeft daar staan pronken. Ook verschillende andere relevante artikelen lagen
uitgestald. Er was een fietsroute langs monumenten, iconen en symbolen in en rond Oene uitgezet.
Tijdens deze tentoonstelling had Ria Koert een tentoonstelling van prachtig gemaakte quilts. Het was een
mooie combinatie.
16 december 2016
Op de Kerstmarkt is ons een kraam toegewezen voor het verkopen van snert. Verschillende liters
erwtensoep verwisselden van eigenaar.
Op de kraam lag een luchtfoto van Oene, geschonken aan het museum door Willem en Ali Elskamp. Alleen
het jaar waarin deze foto genomen was, was niet bekend. Via de trouwring van Evert Slotboom zijn we
achter het juiste jaartal gekomen. Het huis waar Evert met zijn Jannie na hun trouwen zou gaan wonen was
in aanbouw. Daar ze in 1971 (Evert dacht eerst aan 1968, dat was echter zijn verlovingsjaar) zijn getrouwd,
is de foto in 1970 genomen. Na wat tips en speurwerk is nu ook bekend wie de foto heeft genomen: mevr.
Jacqueline Midavaine. Ik (Dikkie Huiskamp-van Hell) heb contact met haar gehad en zij vertelde dat zij
destijds opgestegen zijn vanuit Vlissingen en verdwaald boven de Veluwe. Maar tenslotte hebben ze Oene
toch gevonden. Ze vond het leuk dat haar luchtfoto in het museum terecht is gekomen. De foto is in
opdracht van de gemeente Epe gemaakt.
Erfgoedplatform provincie Gelderland
Een afgevaardigde van dit platform is deze zomer in het museum geweest om advies te geven hoe we dit
museum levensvatbaar kunnen houden. Wij kregen het advies mee om het kleinschalig te laten en gericht
op Oene. Dus vanaf nu nemen we alleen voorwerpen aan die over Oene gaan of door Oenenaren gebruikt
zijn. Ook nemen we geen artikelen in bruikleen en accepteren we alleen schenkingen. Bruiklenen eisen
namelijk veel administratie en verantwoordelijkheid. Daar is ons museum te klein voor.
Tevens raadde ze ons aan om 3 à 4 maanden in de winter dicht te gaan. Dit om te besparen op de
onkosten voor verwarming en licht. Ook om een tijdje rust te gunnen aan de vrijwilligers en daarna weer
met frisse energie door te gaan. Dit advies hebben we opgevolgd en het museum is van
1 december 2016 t/m 28 februari 2017 gesloten.
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Subsidie vrijwilligersorganisatie Kunst en Cultuur 2017-2018
Het college van de gemeente Epe heeft besloten om het Cultuur Historisch Museum Oene subsidie te
verlenen:
- voor 2017: maximale subsidie van € 1.110,-- voor 2018: maximale subsidie van € 1.125,-Wij als bestuur zijn zeer vereerd dat onze stichting dit jaar en volgend jaar ook uit de subsidiepot mag
snoepen. Het komt zeer goed van pas.
Donateurs
Momenteel hebben we 62 donateurs. Op de Kerstmarkt in Oene hebben zich 11 nieuwe donateurs
aangemeld. Door uw donateurschap kunnen wij het museum steeds verder verbeteren en uitbreiden.
Nogmaals veel dank daarvoor.
Voorwerpen
Momenteel is het museum in het bezit van ruim 1400 voorwerpen. Deze voorwerpen zijn alle
geregistreerd, gefotografeerd en gearchiveerd. Wekelijks worden er artikelen aangeboden aan het
museum. Onlangs schonk mevr. Riek van der Haar een mooi portret van de laatste lantaarnaansteker van
Oene: Gerrit Jan van Tongeren (de opa van haar man Gerrit Jan).
Achteraf hebben alle schenkers alsnog een bedankbrief ontvangen met vermelding van de door hen
geschonken voorwerpen. Administratief zijn we nu ook helemaal bij.
Mocht u nog voorwerpen hebben die de cultuurhistorie van Oene weergeven en die u af wilt staan aan ons
museum, neem dan gerust contact met mij op.
Vitrines / geluidsinstallatie
Wij hebben van de € 1.000,-- subsidie die we gekregen hebben van de Rabobank, bij Dijkgraaf-Rijsdorp in
Apeldoorn 5 gebruikte vitrines gekocht. Daarnaast was er nog geld over voor een geluidsinstallatie. Tot nu
toe leenden wij voor lezingen nog de geluidsinstallatie van Derk Anton Dalhuisen. Het is fijn om er zelf één
tot onze beschikking te hebben.
Lezingen
Er zijn afgelopen jaar al diverse lezingen gegeven in het museum.
Ook dit jaar houden we ons aanbevolen om lezingen te geven voor groepen tot ongeveer 50 personen.
Mocht u daar belangstelling voor hebben of meer informatie willen verkrijgen over de mogelijkheden,
neem dan contact met mij op.
De lezing en mogelijkheden worden aangepast naar de wensen en naar wat er op dat moment in het
museum uitgestald ligt.
Nieuwe tentoonstelling
Vanaf 1 maart 2017 staat er weer een nieuwe tentoonstelling ingericht met als hoofdthema:
‘Bodemvondsten uit Oene’. Mocht u een voorwerp hebben dat u bij het graven gevonden heeft en tijdelijk
af wilt staan voor deze tentoonstelling, dan zouden wij u daar zeer erkentelijk voor zijn. Of heeft u
interessante informatie over de bodem van Oene, dan houden we ons ook warm aanbevolen.
Reacties graag voor eind januari naar dirkjehuiskamp@hotmail.com of 06-12590724.
Wij hopen u het komende jaar in het museum te mogen ontmoeten.
Met vriendelijk groeten,
Dikkie Huiskamp-van Hell
Voorzitter Cultuur Historisch Museum Oene
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