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Vreemde tijd waarin we leven…
En voor sommigen ook heel verdrietig als zij een dierbare
verliezen. De meesten van ons kijken reikhalzend uit naar
‘normaal’. Er wordt ook steeds vaker gezegd dat we de goede
kant op gaan. Ik hoop het echt!
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Het is nu begin maart en het museum is voor de tweede keer
een lange tijd dicht. In deze periode wordt er niet, zoals andere
jaren, hard gewerkt aan nieuwe exposities. Gebeurt er dan
helemaal niets? Zeker niet! Er wordt hard gewerkt aan de zaken
die nog wel (op afstand) kunnen. Graag deel ik met jullie een
aantal ontwikkelingen.
2021
Normaliter wordt het begin van het jaar gebruikt om nieuwe
exposities voor te bereiden en samen te stellen. Nu zijn we
helaas gesloten vanwege de maatregelen. Het is nog maar de
vraag wanneer het museum weer open kan. Het programma,
opgesteld voor de tentoonstellingen staat onder druk en moet
aangepast worden. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte.
Dank aan alle vrijwilligers
Afgelopen jaar kon een aantal suppoosten niet meedraaien in
het museum. Daarom moesten de openingstijden worden
aangepast.

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

Postadres:

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

De aanmeldingen van nieuwe suppoosten vormden een
lichtpunt waardoor het museum toch open kon zijn in perioden
waarin dat was toegestaan. We zien nu dat veel vrijwilligers
weer aan de slag willen gaan. Vrijwilligers die willen starten met
het inrichten van nieuwe exposities en suppoosten die graag
weer bezoekers ontvangen. Namens het bestuur wil ik iedereen
hartelijk danken voor de inzet tot nu toe, want zonder
vrijwilligers/suppoosten geen museum.
Dus hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd weer aan de slag
en elkaar weer treffen in het museum.
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Dank aan onze sponsors en vrienden
Sponsors en vrienden zijn heel belangrijk voor het
museum. Uiteraard hopen wij ook in de komende
periode op hun steun te kunnen rekenen.
De lantaarn
De lantaarn van Vulcanus krijgt een nieuwe plek.
Helaas kan deze niet teruggeplaatst worden bij het
museum in de Dorpsstraat. De lantaarn krijgt nu een
plek aan de nieuwe toegangsweg (vanaf de
Apeldoornseweg) naar de woonwijk Vulcanus.
Bij de lantaarn zal een plaquette geplaatst worden die
de geschiedenis vertelt aan voorbijgangers en
geïnteresseerden.
Opgravingen
Bij de herinrichting van het
centrum is archeologisch
onderzoek gedaan bij de
kerk aan de Dorpsstraat.
Hierbij zijn meerdere graven
gevonden, alsook een
waterput gemaakt van een
uitgeholde boomstam,
een aantal munten uit de
17e en 18e eeuw en enkele
scherven aardewerk uit de
14e tot 19e eeuw.
Op dit moment hebben wij contact met de
archeologische projectleiding en de regioarcheoloog
om te kijken of een aantal van deze vondsten wellicht
geschikt zijn voor een tentoonstelling in het museum.
Kortom: het is nu stil in het museum, maar er is zicht
op mooie ontwikkelingen. Mooie zaken om naar uit te
kijken. Dus, hopelijk tot snel in ons museum!
Marion Voetelink
Voorzitter Museum Vaassen Historie
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Een historisch plaatjesalbum van Vaassen!
In navolging van veel plaatsen heeft ons dorp nu ook een eigen
album. Vaassen kon niet achterblijven. Dat vond ook Maickel Hamer,
bedrijfsleider van de Vaassense Jumbo.
Om zijn plan te realiseren zocht hij contact met medewerkers van
Museum Vaassen Historie en de Stichting Vaassen Reünie en legde
tijdens het eerste gesprek enthousiast zijn plannen op tafel.
Joshua Eusman, sales manager van uitgever/reclamebureau
Adfoloyalty, was ook aanwezig en gaf uitleg over de totstandkoming
van zo’n album. Al snel werd duidelijk dat beide partijen een
samenwerking wel zagen zitten.
Met ons vieren werd er daarna wekelijks overlegd over de inhoud van
het boek en de mogelijke plaatjes (foto’s). Verscheidene thema’s
kwamen aan de orde en uiteindelijk kon er in goede harmonie een
keuze worden gemaakt.
Thema’s als ‘Het ontstaan van ons dorp’, ‘Industrialisatie’,
‘Verenigingen’ en ‘Bekende Vaassenaren’ zijn in dit album terug te
vinden. Elk thema wordt ingeleid met een tekst en geïllustreerd met
prachtig fotomateriaal. Bij een aantal thema’s treft u een QR-code
aan, een moderne variant van de streepjescode. Deze QR-code kunt
u scannen met de camera van een smartphone of tablet. U komt dan
via een link op de bijbehorende website.
Wij spreken de wens uit dat dit plaatjesalbum goed wordt ontvangen
en dat het als naslagwerk een mooi plekje gaat krijgen in uw
boekenkast.
Als samenstellers hebben we er in ieder geval met plezier aan
gewerkt.
Wim Bijsterbosch, Anthonie Nienhaus, Arriën Scholten en Frans Schumacher

Met dank aan:
Museum Vaassen Historie
Stichting Vaassen Reünie
Bekenstichting
Geldersch Landschap & Kasteelen

Omroep Gelderland
Rein van Putten – foto’s Baronnenlijn
Vaassens Weekblad
Vereniging Oud Apeldoorn
Website Historische Vereniging Ampt Epe
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Aan de stamtafel met Smit H.J.
Een stamtafel is een tafel waaromheen zich regelmatig
gasten verzamelen. Het zijn samenkomsten op basis van
vriendschap en gewoonte. Helaas maakt het coronavirus zulke
ontmoetingen aan de stamtafel van het museum vooralsnog
onmogelijk. Met name op zaterdag waren we gewend geraakt aan
bezoekers die even binnen kwamen voor een kopje koffie en een
praatje.
Een welkome gast aan de stamtafel is Henk Smit, met enige
regelmaat komt hij ‘even’ op bezoek. Dit keer echter kwam hij op
uitnodiging van Jan Nienhaus en Frans Schumacher naar de voor
hem zeer bekende locatie aan de Dorpsstraat 73 voor een interview.
Het gehele pand waarin de Jumbo is gevestigd, uitgezonderd de
latere aanbouw, wordt door Henk verhuurd. In de ruimte, die al meer
dan tien jaar door Museum Vaassen Historie in gebruik wordt
genomen, bevond zich eerst een kledingzaak. Henk had de ambitie
om de jonge startende ondernemer financieel en met zijn kennis te
ondersteunen.
De verwachtingen kwamen niet uit en daarom besloot Henk de
ruimte te ‘verhuren’ aan een groep enthousiaste vrijwilligers die
naarstig op zoek waren naar een locatie waar een Vaassens
museum gerealiseerd kon worden. Hij noemt daarbij onder meer de
namen van twee Vaassense ‘Jannen’, namelijk Duinstee en
Marskamp. Museum Vaassen Historie is volgens Henk een
meerwaarde voor het dorp en heeft zeker ook toekomst.
Zie alleen al de acht spontane aanmeldingen van jonge suppoosten,
nadat een groep oudere vrijwilligers zich voorlopig moest afmelden
vanwege het heersende coronavirus. Henk geeft aan dat, als straks
alles hopelijk weer ‘normaal’ is, hij graag suppoost wil zijn op de
zaterdagmiddag.
Henk weet als geen ander dat je met goede plannen iedereen
enthousiast kunt maken. Als ondernemer toverde hij in het verleden
spraakmakende acties uit zijn hoge hoed.
Zo vertelt hij over de actie noodrantsoen.
In 1988 werd C 1000 Smit H.J. benoemd tot Supermarkt van het
Jaar. ‘’Al staat de prijs op mijn naam, hij komt eigenlijk het personeel
toe.’’ Dus huurde Henk een bus en vertrok met het voltallig personeel
naar de Jaarbeurs, waar de fraaie trofee uit handen van minister
Braks in ontvangst werd genomen.
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Om de reis naar Utrecht met al het personeel mogelijk te maken
moest de supermarkt op maandag dicht en dat betekende ongemak
voor de klanten. Om zijn klanten tegemoet te komen stelde Henk een
gratis noodrantsoen voor hen samen (o.a. melk, brood, aardappelen,
koffie en thee). Deze noodrantsoenen werden op maandag, de dag
dat de supermarkt gesloten was, door vrijwilligers uitgedeeld. Het
werd een geweldig succes!
Henk komt met nog meer anekdotes. Samen met broer Ferdinand
namen zij de bakkerij met winkel over van hun ouders. Ferdinand trok
als vanzelf richting bakkerij en Henk bemoeide zich graag met de
producten in de kruidenierswinkel.
Henk bracht de boodschappen met een bestelwagen bij de klanten,
ook op zaterdag, de dag dat hij actief was als voetballer in het eerste
elftal van VIOS.
Dit werd als volgt opgelost. Broer Ferdinand kwam tegen twee uur ’s
middags op de fiets naar het veld van VIOS waar Henk met de
bestelwagen stond te wachten. Ferdinand nam daarna het werk van
z’n broer over en Henk spoedde zich naar het veld waar de spelers
soms al stonden te wachten. Iedereen was op de hoogte van deze
afspraak, zelfs de scheidsrechter die dan vroeg: Is de bakker er al?
Namen van medespelers waren o.a. Wim van de Maten en Ab
Karrenbelt.
Henk voetbalt niet meer, maar stil zitten doet hij allerminst.
Liefhebberijen genoeg, zoals fietsen, wandelen, boodschappen doen,
bridgen in Emst en golfen. Tegenwoordig maakt Henk gebruik van
een golfkarretje, een buggy, voorzien van het logo van Museum
Vaassen Historie. Zijn liefde voor het museum kent geen grenzen!
Zo is er een contractje opgesteld dat wanneer Henk komt te
overlijden het bestuur nog 5 jaar gebruik mag maken van de
museumruimte. Voldoende tijd dan om op zoek te gaan naar een
andere locatie.
We hopen natuurlijk dat dit scenario nog ver van ons weg blijft en dat
Henk en zijn vrouw Karla nog lang en gelukkig mogen leven.
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100-jarig bestaan S.V. Vaassen
In 1920 vonden enkele ondernemende Vaassense mannen dat er
een voetbalvereniging opgericht moest worden. Er werd al wel
gevoetbald, echter zonder dat er sprake was van een echte club. Dit
resulteerde op 12 juni van dat jaar in een oprichtingsvergadering.
Vorig jaar was dit dus 100 jaar geleden. In Museum Vaassen Historie
was over dit jubileum een expositie gepland. Maar zoals zoveel
activiteiten kon dit voornemen vanwege het coronavirus niet worden
gerealiseerd. Met dit artikel willen we toch enige aandacht geven aan
de geschiedenis van deze club.

Van Sparta - Victoria en Unitas naar Germania
Na de Eerste Wereldoorlog werd er in Vaassen al gevoetbald. Dit
gebeurde o.a. door de verenigingen Sparta, Victoria en Unitas.
Unitas voetbalde niet op een echt voetbalveld, maar op een stukje
hei in het Korte Broek. Men had zelfs shirtjes die door Ko Kers in
Amsterdam op het Waterlooplein waren gekocht. Ze waren blauw
met gele manchetten.
De drie verenigingen besloten samen te gaan. De op 12 juni 1920
opgerichte club kreeg de naam ‘Germania’ en men ging voetballen in
rood-witte shirts op een veld aan de Cannenburgherweg. Jo Kers en
Arend-Jan Visser, van de voormalige schoenenzaak aan de Jan
Mulderstraat, waren de belangrijkste initiatiefnemers. Verder waren
hier o.a. nog bij betrokken Ko Jacobs, Ab Kers (van herberg De
Valk), gebr. Zwolsman, Bram Woning en Pieter Broeders.
Van ‘Germania’ naar ‘De Veluwe’
In het seizoen 1922-1923 meldde men zich aan bij de grote bond. De
naam ‘Germania’ moest worden gewijzigd, omdat deze reeds
bestond. Men ging verder onder de naam ‘De Veluwe’. In het seizoen
1929-1930 beschikte men voor het eerst over een jeugdelftal dat
deelnam aan de aspiranten competitie van de afdeling Apeldoorn.
Van ‘Zwart-Rood’ en ‘De Veluwe’ naar ‘Vaasser Boys’
In 1928 verschenen in Vaassen de eerste gastarbeiders. Deze
kwamen uit Duitsland. De ‘Industrie’ zocht namelijk matrijzenmakers,
een technisch hoogstaand beroep. Deze gastarbeiders richtten zelf
een voetbalclub op met de naam ‘Zwart-Rood’. In het bestuur had
o.a. zitting Dolf Messner maar hij voetbalde zelf bij ‘De Veluwe’.
Mede door toedoen van Dolf Messner gingen in 1931 de beide
verenigingen fuseren en werd ‘Sportvereniging Vaasser Boys’
opgericht. De clubkleuren bleven rood-wit. Men beschikte toen over 5
teams.
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12½-jarig bestaan
In de krant van 12 april 1933 lezen we:
“Zaterdagavond had in de prachtig verlichte, met guirlandes versierde zaal
van uitspanning ‘De Valk’ de feestavond plaats van de voetbalvereniging
‘Vaasser Boys’, ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan der
vereeniging en na het behalen van het kampioenschap G.V.B 1 e klasse.
Het gordijn ging open en achter een haag van bloemen zetelde het bestuur
der vereniging op ’t podium. De zaal was dicht bezet met leden, donateurs
en genodigden. Voorzitter Jacobs sprak: Na ’t behalen van het
kampioenschap wilden we, zonder dat de kas der vereniging veel leed, een
feestavond organiseren. Op deze avond vond ook de huldiging van het 1ste
elftal plaats. De kranige ploeg stond geschaard op het toneel en het elftal
kreeg een nieuw voetbal-costuum, kort zwarte pantalon met blouse rood en
wit, aangeboden.’’

Van ‘Vaasser Boys’ naar ‘S.V. Vaassen’
In 1937 nam Dolf Messner voor de eerste keer de voorzittershamer
ter hand. In 1940 deed hij een stapje terug en werd secretaris. Ir. J.
van Achterberg werd voorzitter en zijn stelling was : “Er moeten
zoveel mogelijk mensen kunnen sporten voor zo weinig mogelijk
geld.” Om dit ook werkelijk mogelijk te maken heeft hij mede gezorgd
voor:
-

Het aanleggen van een openbare douchegelegenheid
Het inrichten van een gymnastiekzaal
Het aanleggen van een sintelbaan met veld, hierdoor kreeg de
voetbalvereniging een tweede veld aan de Koekoeksweg
Het aanleggen van een strandbad

Samen met de heer A.P. Salverda, voorzitter van de op 1 december
1933 opgerichte gymnastiekvereniging S.S.S., werd besloten tot
oprichting van de hoofdvereniging ‘Sportvereniging Vaassen’, waarin
beide verenigingen een afzonderlijke afdeling vormden. Direct na de
oprichting sloten zich aan de Wandelsportvereniging D.O.T. (De
Olijke Tippelaars, opgericht 11 juni 1933), de tennisclub en een
korfbalclub (als afdeling). Op 7 april 1941 is de nieuwe
sportvereniging een feit. De clubkleuren werden blauwwit. De huidige
officiële naam S.V. Vaassen kwam hieruit voort.
Verhuizingen:
Tot 1920: Op een stuk heide in het Korte Broek.
1920-1924: Veld langs de Cannenburgherweg
1924-1929: De Veluwe ging het eerst op de Koekoek voetballen, nu de Molenbeek
1929-1930: Roodzwart naar de Koekoek. De Veluwe naar de Apeldoornseweg.
1930-1931: De Veluwe van de Apeldoornseweg naar de Hertenkampsweg
1931-1938: De Vaasser boys bleven aan de Hertenkampsweg, maar op een
ander veld en niet naar de Koekoek omdat het veld afliep liep.
1938-1972: Men keerde terug naar het ”Koekoeksnest” De hoogteverschillen
waren tot redelijke proporties teruggebracht. Men kreeg een tweede veld, het
zogenaamde 'sintelbaan veld', ongeveer op de plek van het huidige parkeerterrein
van Sportcentrum De Koekoek.
In de volgende nieuwsbrief deel 2 van 100 jaar S.V. Vaassen
Tekst samengesteld door Wim Bijsterbosch uit de jubileumuitgaven: 60-70 en 75 jaar S.V.
Vaassen.
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Puzzel mee met
Museum Vaassen
Historie
Er kwamen geen oplossingen
binnen met betrekking tot de
puzzel in de Nieuwsbrief van
december 2020, waarin
gevraagd werd welke
middenstanders schuil gingen
achter de zeven advertenties.
Wel kwamen er daarna
reacties op dezelfde puzzel,
dit keer geplaatst in het
Vaassens Weekblad.
Acht deelnemers stuurden
hun oplossing. Drie inzenders
kwamen met zes goede
oplossingen en na een tweede
kritische blik van de jury werd
de waardebon van € 20,-,
te besteden bij Eethuis
Eekterzicht, toegekend aan
Astrid ten Voorde in Vaassen.
Van harte gefeliciteerd!
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Dit waren de gezochte
middenstanders:
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Nieuwe aanwinsten

Nieuwe exposities

Binnenkort een
expositie met oude
grammofoons, uit de
verzameling van
Henry de Weerd

Imkersvereniging Vaassen e.o. is opgericht op 18 april
1900 en is daarmee één van de oudste verenigingen
van het dorp Vaassen. De vereniging is als afdeling
aangesloten bij de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging (NBV) en "heeft ten doel het
bevorderen der bijenteelt en het behartigen der
belangen van de bij haar aangesloten imkers". Zo staat
het in de statuten van 2 juli 1928 vermeld en dit doel
streven we nog steeds na. Daarnaast is het ook een
gezellige vereniging. De bijenhouders zoeken elkaar op
en helpen elkaar als het nodig is. Als imker ben je
trouwens nooit te oud om te leren, dus de informatie
die we met elkaar delen helpt ons ook. De informatie
houden we niet voor onszelf. De kleine vereniging met
zo'n 30 leden is regelmatig te vinden op markten en
braderieën in en rondom Vaassen.
We houden u over de voorbereidingen en de start van
deze expositie uiteraard op de hoogte, onder meer via
de Nieuwsbrief en het Vaassens Weekblad.
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Kunst tijdens corona
Medewerkers van Museum Vaassen Historie willen
voor de zomer van 2021 een expositie organiseren
over kunst, gemaakt in tijden van corona.
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.
Zodra het museum weer geopend is, kunt u met uw
werkstuk bij ons terecht.
We wensen u veel inspiratie en hopelijk tot ziens in ons museum.

het museum is tot nader order gesloten
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Wij stellen ons voor!

Ontspannen begint met beter zien!
Sinds 1 september 2020 is de opticien in het herkenbare pand
aan de Dorpsstraat 56 overgenomen door Linda en Arjan
Bruggink. Linda en Arjan kennen elkaar al sinds hun tienertijd en
waren ongeveer 20 jaar geleden al van plan de toenmalige
optiekwinkel in Doorn van de ouders van Linda over te nemen.
Door onvoorziene omstandigheden bleef het onzeker of de
optiekwinkel door Linda en Arjan kon worden overgenomen en is
er na overleg gekozen om de winkel te verkopen. Maar de wens
voor een eigen winkel is altijd gebleven.
Na een lange periode was er uiteindelijk geen belemmering meer en kon er toch
weer worden gedroomd van een eigen winkel. Na een flinke zoektocht kwam deze
buitenkans, een prachtige winkel waar het gezin ook nog eens boven kon wonen in
het mooie en gezellige Vaassen midden op de Veluwe! Op dit moment bestaat
OptiContact Arjan & Linda een half jaar en voelen ze zich al enorm welkom in
Vaassen.
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Linda groeide op in een optiek/juweliersfamilie. Na haar middelbare school heeft zij
de opleiding MBO-Opticien en vervolgens Contactlensspecialist afgerond.
Tijdens en na deze opleidingen is ze altijd werkzaam geweest bij een opticien.
Arjan heeft na de middelbare school veel ervaring opgedaan op het gebied van
administratie en boekhouding. Maar uiteraard heeft hij dankzij Linda ook de nodige
kennis opgedaan in de wereld van de optiek. Samen vullen zij elkaar goed aan en
staan voor u klaar.

Bij OptiContact Arjan & Linda kunt u terecht voor een uitgebreide oogmeting, voor
een bril, maar ook voor lenzen. Iedereen is uniek en zeker uw ogen. Geen enkel
paar ogen is hetzelfde. En niet iedereen heeft dezelfde kijkbehoefte. Uw ogen
verdienen aandacht en die krijgen ze bij OptiContact. Wilt u meer weten over lenzen
(bijvoorbeeld nachtlenzen, multifocale lenzen, daglenzen), (zonne-)brillen of
brillenglazen, loop vrijblijvend bij hen binnen. Zij maken graag kennis met u.

Klik op het logo voor meer informatie

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

