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De eerste nieuwsbrief van 2013
Allereerst wenst het bestuur van de Stichting
Vaassen Historie iedereen
een gezond en gelukkig
2013.
Na lange tijd verschijnt er
van het Museum Vaassen
Historie weer een nieuwsbrief.
Niet dat er sinds de vorige
zo weinig is gebeurd. Het
samenstellen van een
nieuwsbrief is gewoon nog
geen routine.
In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2012 en
kijken we vooruit naar de
plannen voor 2013.
2012 was een jaar met een
hoogtepunten maar ook
met enkele dieptepunten.
Op vrijdagavond 2 maart
nam onze voorzitter Hans
Achterbergh in de Wieken
een cheque met de opbrengst van de bridgedrive
in ontvangst. De volgende
dag belande hij plotseling,
na gereanimeerd te zijn op

het tennisveld, in het ziekenhuis. Na enkele maanden herstel is hij gelukkig
helemaal de oude en heeft
hij zijn taken bij het museum en bij de stichting
Broken Wings weer volledig opgepakt.
Bij de voorbereiding van
de expositie over de Baronnenlijn bracht oudspoormedewerker Harm
Kuipers o.a. twee foto's.
Op een foto uit 1949 laat
hij vanaf het perron van
station Apeldoorn-Het
Loo een trein richting
Vaassen vertrekken. Tijdens de opening van de
expositie zat hij, met een
spoorwegpet op, prominent op de eerste rij.
Harm Kuipers is op 16
december jl. op 89 jarige
leeftijd overleden.

We staan inmiddels aan
het begin van een nieuw
jaar.
Er worden plannen gemaakt voor verbeteringen
en aanpassingen van de
vaste expositie en de inrichting van het museum.
De expositieagenda voor
dit jaar is vastgesteld en de
voorbereidingen zijn al
begonnen. Ook zijn we
alweer aan het nadenken
over de onderwerpen voor
2014.
Want het verzamelen van
de benodigde informatie
en materialen en het vinden en betrekken van de
benodigde instanties en
contactpersonen voor een
expositie vergt veel tijd.
We zijn ervan overtuigd
dat we met hulp van onze
vrijwilligers, steun van
onze sponsors en de donateurs er weer een mooi
jaar van kunnen maken.

Kleine exposities
In 2012 hebben we voor
het eerst enkele kleine
exposities samengesteld
die voor een korte periode
waren te zien.

en voor het 50 jarig bestaan van de Automobielclub Fasna zijn voor een
korte periode enkele vitrines en wandpanelen inge-

Voor jubilea, kleine verzamelingen, speciale gebeurtenissen, bijzondere onderwerpen bieden we de
gelegenheid een kleine
expositie samen te stellen.
Dus als u nog een idee of
materiaal heeft voor een
kleine expositie neem dan
contact op met een van de
bestuursleden of via de
website of per mail.

Vanwege het 75 jarige
jubileum van het mannenkoor “looft den Heere”

richt. Deze vorm willen
we vaker gaan toepassen.

info@vaassenhistorie.nl

Op de hoogte blijven van museum
Vaassen Historie?
Ontvang de nieuwsbrief
en informatie over:
•

Exposities

•

Lezingen

•

Evenementen

mail uw e-mailadres naar:
info@vaassenhistorie.nl
en we houden u op de
hoogte
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Exposities 2012
De vaste exposities van het
museum worden gevormd door
de industrieën, zoals Vulcanus,
Aluminium Industrie, Venz,

De Baronnenlijn
De expositie over de spoorlijn
van Apeldoorn naar Hattemerbroek werd in samenwerking
met de Veluwsche ModelspoorClub samengesteld en trok in
de zomerperiode veel bezoekers waaronder naast toeristen
ook veel spoorliefhebbers.

Utermöhlen, Rijva, de kruidenierswinkel en de tweede wereldoorlog.

In september, tijdens de open
monumentendag, kon een fietsroute langs de Ijsselhoeven in
de gemeente Epe worden gevolgd en was één van de IJsselhoeven voor belangstellenden
opengesteld.

De Kerstexpositie
Dit jaar met de verzamelingen
kerstgroepen van de familie
Hilbers uit Putten en de engelen van Clary Houtzager uit
Vianen.

Heeft u nog een
idee voor een
expositie, een
bijzondere
verzameling, of
een jubileum van
een vereniging?

In 2012 zijn de volgende thema
-exposities de revue gepasseerd:

Toveren met Hout
Met een keur aan houtsnijwerk
en draaiwerk gemaakt door de
heren Beekman, van Bussel,
Smallegoor en van ‘t Erve begonnen we in 2012.

De IJsselhoeven
Een expositie die in nauwe
samenwerking met de stichting
IJsselhoeven werd samengesteld. Geopend met een boeiende lezing over de geschiedenis
en de mogelijkheden in de toekomst van de IJsselhoeven.

De gebrandschilderde glas in
lood ramen afkomstig van de in
1830-1832 gebouwde oude
Waterstaatskerk maakten de
expositie extra sfeervol.

Wij bieden u
gelegenheid voor
een expositie op
maat

Expositieplan voor 2013
Voor 2013 zijn de volgende
thema-exposities gepland:

Van mei t/m augustus:

“Vaassen en haar molens”

Van januari tot half mei:

“Kerstexpositie”

Modelbouwvereniging
“Samen Sterk”

Van september t/m november:

“Zwembaden in Vaassen”
Vliegtuigen, schepen, tanks,
helikopters, (vracht-)auto’s enz.

Tot slot in de maand december
inmiddels een traditie:

Het eerste zwembad in Vaassen
aan de Elspeterweg, zwembad
de Koekoek enz.

Voor deze onderwerpen zijn we
nog op zoek naar materiaal.
Zowel achtergrondinformatie,
foto’s en voorwerpen die te
maken hebben met deze onderwerpen zijn welkom.
Voor contact:
info@vaassenhistorie.nl of
meld u bij één van de bestuursleden.
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Inrichting kantoor
In 2012 hebben we dankzij een
bijdrage van Univé Stad en land
het kantoortje opnieuw kunnen
inrichten. Dit was ingericht met
een allegaartje aan meubels en
apparatuur. Gerrit Labberton
heeft langs twee wanden een
werkblad gemaakt en een glaswand afgetimmerd en voorzien
van schappen.

van de werkgroep inventarisatie
hun werkzaamheden op een
goede manier verrichten en
kunnen de beschrijvingen, de

lesbrieven, de affiches e.d. worden geprint. Ook is er nu een
vaste telefoon en internetaansluiting aanwezig.

De losse printer en het kopieerapparaat zijn vervangen door
een multifunctioneel print/
scan/kopieerapparaat. Daarnaast zijn nog een publicatiebord, een papiersnijapparaat,
een inbindapparaat en een lamineerapparaat aangeschaft.
In dit kantoor kunnen de leden

Vrijwilligers!
Inrichting oud

Inrichting nieuw

suppoost wil

Kruidenierswinkel
Een al lang bestaande wens van
Smit HJ was om het kruidenierswinkeltje in oude stijl in te
richten. Allereerst werd een
balkenplafond aangebracht.
Voor de verdere inrichting
waren al besprekingen gevoerd
en allerlei ideeën naar voren
gekomen maar concreet werd
het nog niet. Totdat tijdens de
inrichting van de Baronnenlijn
dhr. Kiezebrink bij het winkeltje stond te kijken en opmerkte

“in de schuur van het huis van
mijn ouders staat nog een oude
winkelkast. Als jullie die kunnen
gebruiken mag je hem zo ophalen”. De kast werd opgehaald,
behandeld tegen houtworm,
opgeknapt, voorzien van een
bovenbouw, laatjes en schappen, alles in de oude stijl. Daarmee was de basis voor de nieuwe winkel gelegd. Toen raakte
het inrichten in een stroomversnelling en moest de winkel

voor de Vaassense reünie gereed zijn. Door de inzet van
een groep vrijwilligers is de
nieuwe winkel een echte aanwinst voor het museum.

Niet alleen is de ruimte daardoor veel fraaier geworden ook
op het gebied van akoestiek en
temperatuur is het een hele
verbetering.

worden bij het
museum of
andere taken
wil vervullen?
Laat het ons
weten.

Verbeteringen, plannen, wensen enz.
Vrij recent zijn in het hoge deel
van het museum, de bovenramen geïsoleerd en dichtgezet en
er is een systeemplafond aangebracht. Deze werkzaamheden
zijn uitgevoerd door vrijwilligers van het museum in samenwerking met Desyver plafonds
en B&S verhuur.

Iemand die

De plannen voor de komende
tijd zijn o.a.:
- Het herinrichten van de collectie van Broken Wings.
- Beperken van de lichtinval en
verbeteren van de verlichting.
- Het vervangen van de expositiepanelen door professionele
expositiewanden.
- Het vinden van extra opslagruimte voor de collectie.
- Meer systeemplafonds.
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Museum Vaassen Historie
Gegevens
Bezoekadres: Dorpsstraat 73
8171 BM Vaassen
Telefoon: 0578-571797
KvK nr. 08182739
Rabobank nr. 146217144
www.vaassenhistorie.nl
E-mail: info@vaassenhistorie.nl

Openingstijden
•

Donderdag van 14.00 tot 17.00 uur

•

Vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur

•

Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur

De toegang is gratis!
Het museum is voor groepen, op afspraak, ook buiten deze tijden te bezoeken.
De kosten zijn €25,- per groep van max. 20 personen. Dit is inclusief rondleiding en koffie of thee.

Postadres: Hommelbrinkstede
111, 8171 JA Vaassen

Het museum is gelegen op de 1e verdieping. Het museum is ook goed bereikbaar voor minder validen.
Er is een stoellift aanwezig, een rolstoel en een rollator.

Bezoek ons op internet:
www.vaassenhistorie.nl of Facebook
Subsidies, sponsors en donateurs
Nieuwe sponsors in
2011 - 2012
Vaassen Flexible Packaging
Installatiebedrijf Tiemens
HBV Beveiliging
B&B Via Quidam
Bruna van de Kamp
DA drogisterij/parfumerie
Kunst
HUBO Vaassen
Manuel Graphics
Santing Europa Cars
Progress Europe
Rubber Gigant
Desyver plafonds
B&S verhuur
Zalencentrum de Groot

Subsidies en
bijdragen van:
Rabobank cultuurfonds
Triada woondiensten
Gemeente Epe
Univé Stad en Land
Apeldoornse Bridge Federatie

In 2012 hebben we dankzij een
subsidie van Univé Stad en Land
het kantoortje opnieuw kunnen
inrichten.

In 2011 zijn we tijdens Vaasaqua
gestart met de werving voor de

“Vrienden van Vaassen
Historie”.
Inmiddels hebben we zo’n 150
vrienden die ons voor € 10,- per
jaar steunen.

De door ABF georganiseerde
bridgedrive heeft een flink bedrag opgeleverd waarmee o.a. de
toegankelijkheid voor minder
validen kon worden verbeterd.

Het bedrag wordt, na machtiging, automatisch van de rekening afgeschreven.

Sponsoring.
Een aantal lokale bedrijven hebben ons al vanaf het begin ondersteund en leveren nog steeds
een bijdrage.
Waarvoor onze hartelijke dank!

De gemeente Epe heeft recent
bericht dat onze subsidieaanvraag is gehonoreerd.
De komende jaren (2013-2016)
zijn we verzekerd van een financiële bijdrage.

Het aantal bedrijven dat het
museum sponsort groeit elk jaar.
We vragen een bescheiden bijdrage. Onze gedachte daarbij is
dat vele kleine bedragen een
meer stabiele inkomstenbron
vormen dan slechts enkele grote
sponsorbedragen.
Om meer financiële armslag te
krijgen blijven we op zoek naar
bedrijven die ons willen steunen!

Het museum is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
De ANBI-beschikking biedt
donateurs de volgende fiscale
voordelen:
- Giften van een particulier aan
een ANBI zijn voor de particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.
- Giften van een vennootschap
aan een ANBI zijn binnen de
daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Wilt u ons steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekeningnr. 146.217.144
t.n.v. Stichting Vaassen Historie.
(na overboeking ontvangt u een
factuur voor uw administratie)
Bij bedragen van € 100,- of
meer wordt gedurende één jaar
uw bedrijfsnaam op het sponsorbord bij de entree van het
museum en op de website vermeld.

