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Geachte donateur,
Het jaar 2017 voor het Cultuur Historisch Museum Oene is bijna ten einde.
Vanaf zaterdag 28 oktober 2017 is het museum gesloten en wij zijn van plan om op zaterdag 7 april 2018
weer open te gaan.
Het afgelopen jaar was een mooi jaar voor het museum met veel activiteiten en bezoekers.
4 maart 2017
Op 4 maart 2017 gingen de deuren van het museum weer open met een expositie over bodemvondsten in
Oene. Van diverse inwoners van Oene werden er voorwerpen tentoongesteld die uit de bodem zijn
opgediept.
Tevens waren de bodemvondstencollecties te zien van Wim en Wilbert Brendeke en Gerald de Bruin. Zij
struinen bijna wekelijks heel Oene af naar bodemschatten.
Er wordt veel ‘troep’ gevonden, maar ook zeer mooie voorwerpen.
29 april 2017
Op 29 april 2017 heeft Cor van Baarle een zeer interessante lezing gegeven over hoe de bodem in Oene
eruit ziet. Het bezoekersaantal was boven onze verwachting.
13 mei 2017
Op 13 mei 2017 hebben we met een kraam op de open dag van de Aardbeientuin van de fam. Bronsink in
Oene gestaan. Veel belangstelling was er voor de oude attributen die in de kraam lagen.
De verkoop van droge worst van Ter Weele heeft ons die dag een aardige duit opgeleverd voor de kas.
Zeker voor herhaling vatbaar.
29 juni 2017
In het museum werd door Broken Wings een lezing gehouden over het in 1944 in het Oenerbroek
neergestorte vliegtuig voor de kinderen van groep 7 en 8 van ‘De Bongerd’ uit Oene. De kinderen vonden
het zeer interessant en stelden vele vragen.
Daarna haalden ze de kinderen van groep 7 en 8 van de ‘School met de Bijbel’ op om samen naar de
herdenkingsplaats aan de Bartjesstraat in Oene te gaan. Daar werd gezamenlijk een korte plechtigheid
gehouden.
De scholen wisselen elkaar jaarlijks af voor deze lezing.
1 juli 2017
Op 1 juli 2017 gaf Hermien Hartmans van de Stichting IJsselhoeven een boeiende lezing over de bouw en de
inrichting van deze hoeves. Voortaan fiets je wel met een andere kijk langs deze mooie hoeves in onze
uitgestrekte IJsselvallei.
25 juli en 1 augustus 2017
Op 25 juli en 1 augustus 2017 waren we deelnemer aan de actie ‘Op pad in Oene’.
Velen namen een kijkje nemen in het museum. Ook deze dagen hebben ons geen windeieren gelegd.
Met de verkoop van de droge worst van Ter Weele en een klein rommelmarktje konden we een aardig
bedragje bijschrijven op de rekening van het museum.
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9 september 2017
Op 9 september 2017 sloten wij aan bij de Nationale Open Monumentendag met als thema: ‘Boeren,
burgers en buitenlui’.
Dit hebben we gestalte gegeven met een expositie over de MKZ 2001.
Die dag hebben oud-burgemeester Leo Eland, oud-dierenarts Arie Plaisier, boerin Frederiek van ’t Einde en
Mariëlle van Hell (basisschoolleerling in 2001) een indrukwekkende lezing gegeven over die periode. Van
alle kanten werd de MKZ belicht.
14 oktober 2017
In het Kulturhus van Oene werd op 14 oktober 2017 een hobby- en huishoudbeurs gehouden.
Het museum stond er ook met een kraam om een indruk te geven hoe de was vroeger gedaan werd.
19 oktober 2017
Op het Koefeest zal voor het huis van Gerhard Wijnbergen, tegenover Ter Weele, een kraam staan met
vrijwilligers van het museum. Hier zullen we ook voorwerpen laten zien die aan het museum zijn
aangeboden. Om de kosten te dekken verkopen wij ook hier droge worst van Ter Weele.
15 december 2017
Kerstmarkt in Oene. Hier gaan wij ons presenteren met een kraam waar we snert zullen verkopen.
Donateurs
Momenteel hebben wij 65 donateurs. Met dit aantal zijn wij al super blij. Wij hopen natuurlijk dat dit aantal
nog hoger gaat worden. Hoe meer donateurs, hoe beter wij alles kunnen presenteren.
Voorwerpen
Momenteel zijn wij reeds in het bezit van ruim 1750 voorwerpen. De collectie groeit gestaag.
Van Ampt Epe kregen wij de sollicitatiebrief van Harm Mulder op de functie van directeur van melkfabriek
‘De Hoop’. Tevens zaten daar mooie privé-foto’s en correspondentie bij.
Ook werd er een jurkje en schortje aangeboden, gedragen door Gerrie (Hup-)Berkhoff tijdens de optocht in
1948 in Oene ter ere van de kroning van Koningin Juliana. Zelfs een foto van Gerrie met buurjongen Jan
Jager was er bij gedaan.
Exposities
Dit jaar hebben wij 2 exposities verzorgd, nl. bodemvondsten en MKZ crisis 2001.
Beide exposities zijn goed bezocht en geven een goed beeld weer van de geschiedenis in Oene.
Rabofonds en Epe voor Epe
Uit de gelden hiervan hebben wij een projectiescherm, een tussenmeter voor gas, een waterkoker, een
digitale fotolijst, een aanwijsstok en een stofzuiger aangeschaft. Ook is nieuwe verlichting aangebracht.
Herdenkingsmonument familie Van Essen Epe
Als museum ondersteunen wij het initiatief van Ben Jonker uit Epe om een herdenkingsmonument te
creëren op de plek waar ooit het huis van de fam. Van Essen heeft gestaan. Dit is vlakbij het terrein van SV
Epe. Deze familie heeft onderduikers in huis gehad en veel voor andere onderduikers elders gedaan.
Lezingen
Wij verzorgen ook lezingen voor groepen en hebben dit jaar al een paar lezingen mogen geven.
Dit kan ook met een kop koffie/ thee met iets lekkers erbij.
Denk hierbij aan een familiebijeenkomst, verenigingsavond of buurtbijeenkomst.
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Als u belangstelling hebt om dit eens te doen met een groep, neem dan gerust contact met ons op:
voorzitter@museumoene.nl of 06-12590724 of 0578-641851.
Groene Kruis gebouw
Het bestuur van Stichting ‘Vrienden van Vriendschap’ heeft ons benaderd of wij interesse hadden om het
voormalige ‘Groene Kruis’ gebouw in Oene te huren en daar mogelijk het museum in te gaan vestigen.
Als bestuur vonden wij dit een heel mooie ruimte en de kans om een eigen onderkomen te hebben.
Diverse instanties hebben wij benaderd voor subsidies of financiële ondersteuning, maar niemand kon ons
verder helpen.
Daarom hebben wij helaas gemeend om dit voorstel af te slaan.
Vrijwilligers
Het museum beschikt over een 10-tal vrijwilligers.
Zij zetten zich in op allerlei gebieden: advies over de oudheid van voorwerpen, schenken van koffie,
opzetten van exposities, werven van donateurs, repareren van attributen, beheren van kramen op
evenementen, schoonmaken van het museum. Wij zijn daar als bestuur zeer dankbaar voor.
Door deze vrijwilligers kunnen wij het museum in stand houden.
2018
Volgend jaar zal er aandacht worden besteed aan o.a. de geschiedenis van kerk en klooster. Wij zullen u op
de hoogte houden.
Tot slot wil ik u allen bedanken voor uw bijdrage aan het in stand houden van het Cultuur Historisch
Museum Oene. Als bestuur hopen wij u nog eens in het museum te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het Cultuur Historisch Museum Oene,
Dikkie Huiskamp
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