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De tijd vliegt: het museum is alweer 3 maanden open. Wat mooi om
weer exposities met bezoekers te mogen delen en
vrijwilligers/suppoosten weer in het museum te zien. Zoals het hoort.
Helaas moeten we afscheid nemen van een vrijwilliger van het eerste
uur: onze secretaris en bestuurslid Gert van Peursem.
Gert is vanaf de oprichting en de totstandkoming van het museum
betrokken geweest. Ikzelf vond het heel fijn om met Gert samen te
werken: Gert heeft heel veel kennis van het museum en is iemand
die zaken gedaan krijgt. Dank je wel Gert! Hopelijk kunnen we
binnenkort op een juiste manier stil staan bij de bijdrage die Gert al
die jaren aan het museum heeft geleverd.
De rol van secretaris is overgenomen door Astrid Schumacher.
Astrid was al jaren betrokken bij het museum en heeft deze nieuwe
rol heel voortvarend opgepakt. Daarom ook via deze weg: heel
hartelijk welkom Astrid!
Een tijdje terug hebben alle vrijwilligers via e-mail het nieuws
gekregen dat de geplande vrijwilligersmiddag afgezegd moest
worden. Dat neemt niet weg dat wij veel waarde hechten aan zo’n
middag. Hopelijk kunnen wij snel een nieuwe datum met jullie delen.

Rabo Clubsupport
Films gemaakt door
Herman Spijker
Sponsorbijdrage Pronk
Beregening

Ten slotte deel ik graag een heel aardige ontwikkeling.
Een aantal partijen (waaronder kasteel De Cannenburch/GLK en de
gemeente Epe) hebben het idee opgevat om alle nieuwe inwoners in
de Gemeente Epe een welkomstpakket toe te sturen waarin zij naast
een cadeautje ook informatie ontvangen van alle culturele
instellingen in de Gemeente.

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.vaassenhistorie.nl

Ons museum mag daarbij uiteraard niet ontbreken. Wij zullen een
flyer/folder aanleveren die bij de welkomstpakketten gevoegd zal
worden.

Postadres:

Marion Voetelink
Voorzitter Museum Vaassen Historie
A. (Astrid) Schumacher
(secretaris)
Berkenoord 33
8172 AN Vaassen.
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Foto-puzzeltocht bij Museum Vaassen Historie
Tijdens haar dienst als suppoost in het museum lanceerde
Stephanie de Weerd het idee om een foto-puzzeltocht door
Vaassen te maken met als start- en eindpunt het museum
aan de Dorpsstraat.
In korte tijd had ze haar plan samen met vriend Roy
gerealiseerd. Er is een tocht gemaakt rondom de kern
van Vaassen waarbij de deelnemers goed moeten letten
op objecten of afbeeldingen aan de rechterkant van de weg.
Deze objecten en afbeeldingen staan op een geplastificeerd
A4-tje en zijn voorzien van een letter (er zijn twee versies).
De letters moeten tijdens de wandeling in de juiste volgorde
op een antwoordformulier worden genoteerd.
De route van de wandeling en de bijbehorende opdrachtenkaart is verkrijgbaar in het museum
op donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag vanaf 11.00 uur tot
16.00 uur en deelname is gratis.
Natuurlijk worden na de tocht de juiste antwoorden met de deelnemers doorgenomen.
Er worden echter geen prijzen uitgereikt.

De lantaarn van de Vulcanus die door vrijwilligers van het museum een plek had gekregen bij
de ingang van het museum aan de Dorpsstraat moest daar wijken toen de Dorpsstraat opnieuw
werd ingericht. De gemeente Epe had andere ideeën bij een 'nieuwe' Dorpsstraat en de
lantaarn paste daar niet in.
Wel werd direct toegezegd naar een andere plek op zoek te gaan. Maar dat lukte niet direct en
de lantaarn kwam terecht op de gemeentewerf aan de Laan van Fasna.
Daar heeft hij een poos gelegen en de lantaarn werd er niet mooier op. Er werd ingegrepen en
de lantaarn verhuisde naar Epe.

Martin Smit, projectleider Civieltechnische Werken bij Gemeente Epe, heeft er voor gezorgd dat
de lantaarn netjes werd opgeknapt en een plek kreeg op de hoek van het Vulcanuspad
(voet/fietspad) naar dewoonwijk Vulcanus vanaf de Dorpsstraat /Apeldoornseweg. Bij de
lantaarnpaal zal nog een informatiebord worden geplaatst.
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Debiteurenboek bankier Jan Mulder uit 1854
Maarten Mulder ten Kate een geboren en getogen Vaassenaar heeft een groot aantal jaren in
Vaassen aan de Marijkeweg zijn makelaarskantoor gerund.
Hoewel hij al enkele jaren in Apeldoorn woonachtig is heeft hij nog steeds belangstelling voor
de Vaassense gemeenschap en het Museum Vaassen Historie.
Onlangs zijn door hem historisch foto's, gravures en documenten overgedragen aan het
museum.
Daarbij is het debiteurenboek van Jan Mulder iets bijzonders.
Zijn overgrootvader begon in 1854 de landbouwbank waar mensen geld konden lenen voor hun
te bouwen huis of de aanschaf van goederen.
Vanaf 1865 staan er in het boek leningen die Jan Mulder had gegeven aan inwoners van
Vaassen.
Veel familienamen zijn terug te vinden. Wellicht staat uw familienaam ook in dit boek.
Voor belangstellenden is het kasboek in te zien in het museum tijdens de reguliere
openingstijden.
In de contacten die Jan Nienhaus met Maarten Mulder ten Kate heeft zijn ook gravures van de
Cannenburch alsmede oud foto-materiaal beschikbaar gekomen. Daarvan zal ook wat te zien
zijn tijdens de jaarmarkt bij de foto-expositie van de Vaassen-reünie in oktober.
Het debiteuren-boek zelf was hard aan restauratie toe.
De boekbindersclub de Kopper was bereid dit voor het museum te doen en het is nu weer goed
in te zien. Bij de restauratie is zo veel als mogelijk het origineel in takt gehouden. Jan Nienhaus
bedankte
Klaas Mors die deze klus op zich had genomen en de boekbindersclub in het bijzonder die
geheel belangeloos en kosteloos het werk voor het museum uitvoerde.
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Brief van de familie Akkerman
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Sallandse Wegenbouw steunt Museum
Vaasen Historie
Na de wandeling door de Dorpsstraat, die de
aanwezigen maakten bij de afsluiting van de 2e
fase centrumplan Vaassen werd Museum
Vaassen Historie blij verrast door aannemer van
dit project directeur John Middelkamp van
Sallandse Wegenbouw. In het museum kregen
de suppoosten Mieke Blokvoort en Anneke van
Huffelen een financiële bijdrage voor het
museum in de vorm van een cheque. Gastheer
van de bijeenkomst wethouder Jan Aalbers gaf
aan dit gebaar zeer te waarderen en de
vrijwilligers van het museum beloofden dat de
donatie nuttig zou worden besteed. (FotoV@S).
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Opnames in Museum Vaassen Historie
Sinds enkele maanden is het museum weer toegankelijk voor publiek en kunnen
bezoekers kennismaken met twee nieuwe tentoonstellingen.
Om belangstellenden te voorzien van extra informatie heeft Herman Spijker
opnames gemaakt van beide exposities: ‘Van fonograaf tot grammofoon’ en
‘Imkersvereniging Vaassen e.o.’ Bovendien kan de film gebruikt worden om
suppoosten van achtergrondinformatie te voorzien en voor de website van het
museum.
De film begint met een korte introductie van het dorp Vaassen, voorzien van
deskundig commentaar van de maker. Vervolgens wordt de weg gevonden naar
het museum aan de Dorpsstraat.
Henry de Weerd en Willem van der Vegt geven op duidelijke wijze toelichting bij
de professioneel gemaakte beelden.
Herman maakte trouwens al eerder opnames voor het museum en bood aan dit
opnieuw te willen doen. Met het volgen van onder meer een cursus hoe een
documentaire te maken liet hij daarna zijn talent zien met een documentaire over
de Veluwse Midwinterhoornblazers. Ook kreeg hij bekendheid met de vertoning
van zijn film over de verhoging van Daams’ Molen.
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Bijeenkomst met exposanten
Op zaterdagmiddag 25 september was er aandacht voor de exposanten van twee
prachtige tentoonstellingen, te weten de Imkersvereniging Vaassen en omstreken
en Henry de Weerd met fonografen en grammofoons.
Aangezien beide tentoonstellingen nog maar een aantal weken te zien zijn en we
niet eerder in de gelegenheid waren de exposanten in het zonnetje te zetten, was
het nu tijd om dit te doen.
Onder het genot van een hapje en een drankje brachten exposanten en
medewerkers van het museum enkele gezellige uurtjes door in het museum aan
de Dorpsstraat.

Doe mee met Rabo ClubSupport
Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar
ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt de
Rabobank clubs met kennis, netwerk en geld.

Stemmen!
Van 4 tot 25 oktober kun jij als lid van de Rabobank je stem uitbrengen op
Stichting Vaassen Historie. Geef ons alstublieft dat steuntje in de rug!
Bij voorbaat hartelijk dank.
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Vrienden en sponsors blijven
het Museum Vaassen Historie
trouw en daar zijn we erg blij
mee.
In dit jaar van corona is al een
heel groot deel van de financiële
toezeggingen binnen en kan de
penningmeester tevreden zijn.
Dank daarvoor !
Het geeft ons de mogelijkheid
om mooie exposities in te
richten en de suppoosten willen
u bij uw bezoek aan het
museum daar graag over
vertellen.

Museum Vaassen Historie geeft
nieuwe verjaardagskalender uit!

En mocht u vergeten zijn uw
bijdrage aan het museum over
te maken dan kan dat natuurlijk
altijd nog.
Museum Vaassen Historie IBAN :
NL88 RABO 0146217144

Nieuwe sponsors:

De verjaardagskalender is te koop voor €5,en alleen verkrijgbaar in het museum
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Wij stellen ons voor!

Beregeningsinstallatie in uw tuin
Het liefst geniet u de hele zomer van een groen gazon en prachtige bloemen en struiken. Het
voldoende sproeien van uw tuin is dan ook van groot belang, maar is een tijdrovende klus. Een
beregeningsinstallatie neemt u deze zorg uit handen. Een goed sproeisysteem scheelt u niet
alleen heel veel tijd, u zorgt ervoor dat beregening op het juiste moment en de juiste plek gebeurd.
Bovendien wordt uw tuin van de juiste hoeveelheid water voorzien.

Advies, ontwerp, aanleggen en onderhouden
Pronk beregening B.V. is al ruim 15 jaar gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen, aanleggen
en onderhouden van uw beregeningsinstallaties. Voor iedere tuin maken wij eerst een
professioneel beregeningsplan op maat. Benieuwd hoe u uw tuin het beste kan beregenen? Neem
contact met ons op.

Klik voor meer informatie op het logo

Voordelen automatische tuinberegening:







De juiste hoeveelheid water.
Beregeningsplan op maat voor planten en gazon.
Water op de juiste plek.
Beregening vanuit een eigen waterbron.
Onzichtbaar sproeisysteem.
Optioneel: professioneel seizoensonderhoud.

En automatische tuinberegening scheelt u natuurlijk zeeën van tijd.
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Beregeningsinstallatie laten aanleggen
Een beregeningsinstallatie wordt ook wel sproei-installatie of tuinberegening genoemd. Wij leggen
beregeningsinstallaties in zowel bestaande tuinen aan als in nieuwe tuinen. Maar voordat we
hiermee starten, maken we een beregeningsplan op maat voor u. We bekijken wat voor u de
beste watervoorziening is, welke sproeisystemen er geschikt zijn en welke besturing u wenst.

1. Watervoorziening
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw tuin te voorzien van
water. U kunt een tuinberegeningsinstallatie aanleggen op uw
waterleiding, maar wellicht zijn er voor u vele betere opties. Zoals
oppervlakte water bij u in de buurt. In de meeste gevallen boren wij
een bron in de grond, zodat u gebruik kunt maken van eigen
grondwater. Een pomp zal het water naar uw tuin leiden. Lees hier
meer over watervoorziening.

2. Sproeisystemen
Wij maken gebruik van verschillende sproeisystemen in uw tuin. Om plantenbakken te beregenen
maken wij gebruik van een druppelslang. Voor grotere oppervlaktes, zoals een gazon maken wij
gebruik pop-up sproeiers. Na het gebruik verdwijnen deze sproeiers weer in de grond. Alle opties
bekijken wij in een beregeningsplan. En dat is maatwerk.
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3. Automatisch bediening
Wilt u helemaal geen omkijken meer naar uw
beregeningsinstallatie? Kies dan voor
automatische bediening. Tevens kan een
regensensor geplaatst worden. Bij voldoende
neerslag zal het sproeisysteem niet op de
geplande dagen en tijden aangaan. Heeft u liever
zelf de controle? Geen probleem, dan kiezen we
voor een handmatige bediening van uw
tuinberegening. Uiteraard kunnen wij u adviseren
over verschillende bedieningen.
Neem contact met op of lees hier meer
over besturing.

4. Aanleggen
Bij het aanleggen van een beregeningsinstallatie maken wij gebruik
van een lucht gestuurde bodemraket, een kettinggraver of een
leidingtrekker. Hierdoor wordt er zo min mogelijk schade aan uw
tuin toegebracht. De leidingen worden volledig in de grond van uw
tuin verwerkt, waardoor deze niet zichtbaar zijn.
Wilt u ook altijd de juiste
hoeveel beregening in uw tuin
én hier geen omkijken meer
naar hebben?
Neem contact met op ons om
de mogelijkheden van een
automatisch
tuinberegeningssysteem te

Voor meer informatie over de aanleg of het onderhoud van een beregeningsinstallatie of voor een
vrijblijvende offerte, kunt u altijd telefonisch contact opnemen of onderstaand contactformulier
invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Pronk Beregening B.V.
Riezebosweg 13
8171 MG Vaassen
Tel: 0578-760240
Email: info@pronkberegening.nl
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Onderstaande sponsors maken het bestaan van Museum Vaassen Historie
en de nieuwsbrieven mede mogelijk.
Wij danken ze daar hartelijk voor!

HAMER

Anton Beheer BV

