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Museum Vaassen Historie
Museum
Vaassen Historie
ADRES:
Dorpsstraat 73
8171 BM Vaassen
Het museum is gevestigd
op de eerste verdieping,
boven lifestyle winkel Fifty8.

De toegang is gratis!
Voor scholen en groepen
kunnen rondleidingen met
deskundige begeleiding
worden verzorgd, ook
buiten de reguliere
openingstijden. De kosten
bedragen 50 euro per
groep. Afspraak per e-mail
of via één van de
bestuursleden van het
museum.
TELEFOON:
0578-623456
(alleen tijdens
openingstijden)
E-MAIL:
info@vaassenhistorie.nl

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

Postadres:

G.J. van Peursem
(secretaris)
Hommelbrinkstede 111
8171 JA Vaassen.

Kersttentoonstellingen
Bijna vanaf het begin van Museum Vaassen Historie waren Emmie en
Gerard Scherbeijn de initiatiefnemers van de kersttentoonstellingen.
Jarenlang kwamen dankzij hen verzamelaars van prachtige
kerstgroepen naar Vaassen.
Zo mocht Clary Houtzager in 2010 haar
tentoonstelling ‘Nu Syt Wellecome’ op de
vrijwilligersavond openen.
In 2019 kwam Clary voor de derde keer
naar het museum, samen met haar partner
Cors. Zij vertelde toen over de goede en
plezierige samenwerking met de
vrijwilligers van het museum.
Ook andere exploitanten waren zeer te spreken over de organisatie.
Verzamelaars als Timothy Bottema van den Haak, Peter en Ida
Diemer, Jan van Hulst, Timmermans (papieren kerststallen), familie
Hilbers en Rob van der Waals kijken met plezier terug op hun
expositie in Museum Vaassen Historie.
Vanwege de expositie ‘Vaassenaren van IJssellinie tot Grebbeberg’
was een kersttentoonstelling dit jaar niet mogelijk. Het ligt in de
bedoeling om een dergelijke expositie volgend jaar wel weer te
organiseren.
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Fijne kerst en nieuwjaar

Museum Vaassen Historie
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Puzzel mee en maak
kans op een waardebon.
Rechts ziet u advertenties
van 'oude middenstanders',
weet u de namen van deze
ondernemers nog?
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1. __________________
2. __________________
3. __________________
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4. __________________
5. __________________
6. __________________
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7. __________________
Mail uw oplossing voor
1 februari 2021 naar:
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fjtschumacher54@gmail.com
Voor de winnaar ligt een
waardebon klaar van € 20,-, te
besteden bij Eethuis Eekterzicht
in Vaassen. Bij meer goede
oplossingen wordt er geloot.
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Mededelingen

Uitslag Rabo ClubSupport 2020

In de laatste weken van het
jaar 2020 valt in het museum
onder meer nog een leuk
tafereel van Veluwse
klederdracht te bewonderen.

Goed resultaat deelname Rabo ClubSupport
Dit jaar heeft Museum Vaassen Historie voor de
tweede keer deelgenomen aan de sponsor- actie
Rabo ClubSupport.

Van zaterdag 2 januari t/m
28 februari 2021 is het
museum gesloten.
De werkgroep inrichting
gaat dan aan de slag met
het samenstellen van
nieuwe exposities.

Op de Noord-Veluwe hadden 415 clubs en
verenigingen een bestedingsdoel aangemeld bij de
Rabobank. Alleen al voor de gemeente Epe
betekende dit dat er 120 deelnemers waren, tegen
een jaar eerder nog de helft van dit aantal. De
enorme hoeveelheid aanmeldingen en
uitgebrachte stemmen wijst op de grote
betrokkenheid van inwoners bij de Rabobank en
hun vereniging. Dit betekent dus dat de
concurrentie groter is geworden. Ieder Rabobank
lid had de mogelijkheid 5 stemmen uit te brengen,
waarvan er 2 uitgebracht mochten worden op
dezelfde club of vereniging.
De vrienden van Museum Vaassen Historie hebben
ons goed gesteund.
Het museum eindigde op de 11de plaats met een
opbrengst van € 604,02!
Alle stemmers daarvoor hartelijk dank. Het bestuur
zal het bedrag goed besteden.
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Corona protocol
Museum Vaassen Historie
De enige manier om te zorgen dat
onze vrijwilligers op veilige afstand
blijven van bezoekers, is door een
specifieke ruimte voor vrijwilligers
aan te wijzen: de vrijwilligers hebben
de bovenruimte tot hun beschikking,
de bezoekers kunnen de exposities in
de benedenruimte bezichtigen.
De benedenruimte is voorzien van
pijlen waarmee eenrichtingsverkeer
wordt aangegeven. Omdat de routing
als een 8 gezien kan worden,
aangegeven met een hekje of koord,
lopen de bezoekers automatisch de
goede route. Ook zijn er borden
geplaatst met de waarschuwing om
de 1,5 meter afstand in acht te
nemen.
Consequenties en acties:
• vanaf 13 jaar mondkapje verplicht
• In de bovenruimte geen exposities
gedurende de periode dat deze
maatregelen van kracht zijn.
• Bij de trap: mensen die naar
beneden gaan hebben voorrang op
mensen die naar boven gaan.
• Desinfecterende handspray/gel
beschikbaar voor iedereen die
binnenkomt en voor vrijwilligers
specifiek.
• Posters met de huis- en
coronaregels.
• Posters bij de toegangsdeur en
bovenaan de trap.
• Geen toiletgebruik voor bezoekers.
• Geen koffie/thee etc. voor
bezoekers.
Het bestuur

Kunst tijdens corona
Medewerkers van Museum Vaassen Historie willen
voor de zomer van 2021 een expositie organiseren
over kunst, gemaakt in tijden van corona. De opening
zal plaatsvinden op 13 mei 2021, op Hemelvaartsdag.
We nodigen daarom kunstenaars en hobbyisten uit hun
creativiteit te tonen met bijvoorbeeld een tekening of
schildering, een kunstwerk van papier of ander
materiaal.
De keuze van het onderwerp is vrij. Maar het is
natuurlijk leuk als de inzending iets van doen heeft met
het dorp Vaassen.
Inleveren van uw werkstuk kan vanaf maart 2021, op
momenten dat het museum is geopend.
We wensen u veel inspiratie en hopelijk tot ziens in ons
museum.
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Wij stellen ons voor!

Museum Vaassen Historie is een nieuwe sponsor rijker! In deze nieuwsbrief stelt Matthijs
Stegeman van Matthijs Klimaattechniek zich voor.

Matthijs Klimaattechniek: Vertrouwen in Vakmanschap
Matthijs Klimaattechniek draagt Museum Vaassen Historie een warm hart toe. Eigenaar Matthijs
Stegeman is geïnteresseerd in het verleden van zijn woonplaats. Vooral de historie van
ijzergieterij de Vulcanus kan hem bekoren: ‘’Mijn opa heeft bij de Vulcanus gewerkt. Zelf heb ik
twaalf jaar aan de Gieterij gewoond. Daar ben ik in januari 2012 begonnen met Matthijs
Klimaattechniek.
Nu is mijn bedrijf gevestigd aan de Vulcanusweg.’’
61 zonnepanelen
Op die laatste plek is onlangs een karakteristieke én hypermoderne woning opgeleverd, met
aangrenzend bedrijfspand. ‘’Met hulp van een architect hebben we het huis volledig naar eigen
wens laten bouwen’’, vertelt Matthijs trots. ‘’Duurzaamheid stond daarbij centraal. Zo hebben we
het formaat van het dak aangepast aan het formaat van de 61 zonnepanelen die erop liggen.
Uiteraard mogen een warmtepomp en laadpaal voor elektrische auto’s niet ontbreken.’’

Matthijs gebruikt zijn eigen woning als proeftuin voor de diensten die hij zijn klanten aanbiedt. ‘’Ik
wil meebewegen in nieuwe technieken en ontwikkelingen. Duurzaam ondernemen is daarbij
belangrijk’’, legt Matthijs uit. Hij vindt het belangrijk dat klanten begrijpen wat hij doet en wat hij
voor hen kan betekenen. Technisch vakjargon vermijdt hij zoveel mogelijk. In plaats daarvan
krijgen zijn klanten klip-en-klare adviezen, toegespitst op hun persoonlijke situatie.
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‘Eindeloze mogelijkheden’
Klanten kunnen bij Matthijs Klimaattechniek terecht voor uiteenlopende wensen. Enthousiast somt
Matthijs de mogelijkheden op: ‘’Vloerverwarming aanleggen, koeling installeren en onderhouden,
panden verduurzamen, energiepanelen installeren. De mogelijkheden zijn eindeloos. Tegelijkertijd
is regulier onderhoud aan cv-ketel en mechanische ventilatie natuurlijk gewoon mogelijk.’’ Vooral
de installatie van warmtepompen en airconditioning heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen.
De medewerkers van het bedrijf aan de Vulcanusweg 7 hebben hiermee veel ervaring.
Flitsstart
De specialist in klimaattechniek bedient particulieren én staat paraat voor ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf. De klantgerichte houding zorgde voor een flitsstart van de onderneming.
Vandaar dat het bedrijf nu werk biedt aan drie monteurs en een administratief medewerker.
Onlangs is een leerling-monteur gestart. Matthijs: ‘Investeren in scholing van medewerkers is van
cruciaal belang als je met de nieuwste technieken werkt.’
Een stukje historie op het toilet
Naast belangstelling voor nieuwe technieken heeft Matthijs interesse in vakmanschap uit
vervlogen tijden. Zijn moderne woning herbergt diverse elementen uit de historie van Vaassen. ‘Ik
verzamel een beetje van alles van wat ooit bij de Vulcanus is gemaakt’, verklaart Matthijs.
Pronkstuk in de woning is een oude, gietijzeren stortbak. Die heeft een plaatsje gekregen in -hoe
kan het ook anders- de toiletruimte.
Zijn verzamelwoede en interesse in het verleden brachten Matthijs in contact met vrijwilligers van
Museum Vaassen Historie. Er was weinig voor nodig om hem over te halen tot sponsoring van het
museum, zodat ook anderen zich kunnen blijven vergapen aan het culturele erfgoed van Vaassen.
Matthijs Klimaattechniek wenst alle medewerkers en donateurs van het Museum Vaassen Historie
warme, feestelijke kerstdagen en een gelukkig, gezond 2021!

Contact?
Matthijs Klimaattechniek
Vulcanusweg 7
8171 NC Vaassen
Tel.: 085-0739858
E-mail: info@matthijsklimmaattechniek.nl
Contact formulier: www.matthijsklimaattechniek.nl/contact

Wilt U als sponsor uw bedrijf ook eens nader voorstellen?
Laat het ons weten
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Onderstaande sponsors maken het bestaan van Museum Vaassen Historie
en de nieuwsbrieven mede mogelijk.
Wij danken ze daar hartelijk voor!

Anton Beheer BV

