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2022: nieuwe ronde, nieuwe kansen.
We beginnen het jaar goed; zoals gebruikelijk kunnen we in maart
het museum weer openen met een geheel nieuwe expositie.
Vorig jaar ontstond het idee voor een expositie waarin verzamelaars
centraal zouden staan. Na een oproep kregen we geweldig veel
reacties. Veel (lokale) verzamelaars die bereid waren om hun
verzameling beschikbaar te stellen voor een expositie in het
museum. In de periode maart t/m juni zullen de eerste verzamelingen
te bewonderen zijn: poppen in klederdracht, koetsjes, Meccano,
miniatuur auto’s, poppenhuizen/tafereeltjes, nostalgische kinder- en
poppenwagens, een verzameling zilverwerk en een Heinekencollectie.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de tentoongestelde collecties.
Wat mij bovenal opvalt is de toewijding waarmee men verzamelt. De
hoeveelheid tijd die het kost voor het samenstellen en beheren van
een verzameling.
U bent van harte welkom om deze verzamelingen te komen
bewonderen.

Nieuwe aanwinsten
Wij stellen ons voor

In de daaropvolgende periode tot eind oktober komen andere
verzamelingen in het museum aan bod. Hierover meer in een
volgende nieuwsbrief. Vanaf november mogen wij dan
carnavalsvereniging De Rossumdaerpers in het museum
verwelkomen. Zij zullen door middel van een expositie de rijke
geschiedenis van deze vereniging met ons en onze bezoekers van
het museum delen.

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

Postadres:
Op te vragen via
secretaris@vaassenhistorie.nl

Tenslotte wil ik graag mededelen dat het museum de komende
periode een scholier de mogelijkheid biedt een maatschappelijke
stage te volgen binnen het museum. Deze scholier zal onder meer
meedraaien met de diensten van suppoosten, het registreren van
objecten die recent aan de collectie van museum zijn toegevoegd en
het maken van bijbehorende teksten.
Marion Voetelink
Voorzitter Museum Vaassen Historie

Nieuwsbrief

De exposanten stellen zich voor

Nieuwsbrief
De poppenhuizen van Emma Chrispijn
Een kleine 10 jaar maakte Emma Chrispijn de mooiste poppenhuizen.
Van een woonkamer tot een keuken en van een klaslokaal tot een
kaarsenmakerij. De collectie werd zo groot dat besloten werd in de tuin een
blokhut te plaatsen. Van de ruim 30 items staan er nu 20 opgesteld in het
museum.
De familie Chrispijn verhuisde in 1968 vanuit Amsterdam naar Vaassen.
Echtgenoot Hans ging voor zijn werkgever de Verzekeringskamer werken in
Apeldoorn.
Het maken van poppenhuizen vereist veel tijd en creativiteit en daar was in
Vaassen alle gelegenheid voor.
Emma maakt het liefst alledaagse dingen. Als ze iets in haar hoofd kreeg
moest er eerst gezocht worden naar de noodzakelijke attributen en daarvoor
ging de familie door het hele land de verzamelbeurzen af.
Daarna begon het echte werk, namelijk het samenstellen en maken van
bijvoorbeeld een klaslokaal met bankjes en kinderen.
In die tijd had Emma veel contacten opgedaan waardoor ze werd gevraagd
om in verschillende plaatsen te exposeren en lezingen te houden. Haar man
Hans zorgde dan voor het vervoer, maar verder was het helemaal haar
hobby. Met de ziekte van Hans en zijn overlijden in 2014 is Emma gestopt
met het maken van de poppenhuizen.
Zo af en toe komt er nog een klein object uit haar creatieve handen, want het
blijft leuk om te doen.
Nu ook de jaren voor Emma beginnen te tellen zou het mooi zijn dat de
collectie een vaste plaats kan krijgen in Museum Vaassen Historie of in een
ander museum.
Met de vraag welk poppenhuis haar het liefste is noemt ze zonder aarzelen
‘de mevrouw met de koffer in de hotelhal, want iedereen vraagt zich af wat
er in die koffer zit’.

Nieuwsbrief
De Opel verzameling van Gerrit Gorkink
Iedereen verzamelt wel iets. Of kent wel iemand die iets verzamelt.
Verzamelen zit de mens blijkbaar in het bloed. Omdat het nu
eenmaal leuk is om te doen. Het zoeken naar ontbrekende dingen is
een boeiende bezigheid en het geeft een lekker gevoel als het object
gevonden is.
Het is vijftig jaar geleden,
Gerrit Gorkink is werkzaam
bij garagebedrijf Rempt in Epe.

Het bedrijf is Opel dealer en regelmatig komen er prachtige miniatuur
auto’s voorbij. Er is geen ontkomen aan, het verzamelvirus neemt
ook hem te pakken. Even zoveel jaren later staan er alleen al van het
merk Opel ruim 500 bij hem op de schappen. Ook andere merken
behoren inmiddels tot zijn indrukwekkende collectie.

Nieuwsbrief
De nostalgische kinder- en poppenwagens van
Marianne en Melle Elsinga
Marianne Elsinga had al sinds
haar jeugd een voorliefde voor
kinderwagens en mocht als klein
meisje graag wandelen met de
kinderen van de kruidenier die
bij haar in de straat woonden.
In 2016 zag Marianne een mooie
blauwe Van Werven kinderwagen
staan op de rommelmarkt en deze
stond klaar om geveild te worden.
Marianne bod mee en na € 50,- werd ze niet meer overboden en
mocht ze de kinderwagen meenemen naar huis.
Na deze van Werven kinderwagen kwamen er nog twee exemplaren
en ook deze kwamen op zolder terecht.
Op een dag vroeg ik (Melle) aan Marianne wat ze wilde gaan doen
met de kinderwagens. Ze antwoordde: “Ik wil wat doen met de
kinderwagens”.
Ik heb toen de garage verbouwd en aangekleed en Marianne is toen
begonnen met haar eerste museum met 6 kinderwagens en diverse
producten, zoals Zwitsal en een wieg die geheel was aangekleed.
Al snel werd de collectie te groot (60 kinderwagens) voor de garage
en ging Marianne op zoek naar een grotere locatie. Zij kwam in
contact met Domijn die nog een ruimte vrij had in de oude bibliotheek
bij ons in Nijeveen.
Na 1,5 jaar kregen we te horen dat we moesten verhuizen omdat de
bibliotheek was verkocht en er appartementen van werden gemaakt
voor studenten. Gezien de mooie collectie van onze nostalgische
baby producten, speelgoed en de beroemde collectie Wildebras
poppen zijn wij in 2019 een stichting geworden (stichting Marianne’s
nostalgische kinder- en poppenwagens).
In oktober 2021 zijn we verhuisd naar Uffelte en daar hebben we een
verwarmde locatie waar de collectie mooi tot z’n recht komt. Op
woensdag, donderdag en vrijdag zijn we geopend van 13:00 tot
16:00 uur. In de wintermaanden gaan we ook naar ouderen met een
kinderwagen en andere nostalgische producten. Dit bezoek brengt bij
de ouderen veel herinneringen naar boven.
Ons adres is Vijverlaan 2, 7975 BX te Uffelte
www.nostalgischekinder-enpoppenwagens.nl
U kunt Marianne ook volgen op haar Facebook-pagina
nostalgischekinder-enpoppenwagenmuseum

Nieuwsbrief
De Heineken collectie van Leonie van Mourik
Leonie van Mourik is amper twaalf jaar oud, nog te jong om bier te
drinken, als ze haar eerste bierglas koopt. Ze raakt gefascineerd door
de vele modellen met de mooie logo’s van de verschillende
biermerken. Bij Stilema staan de schappen er vol mee, een aardig
deel van het zakgeld gaat hier dan ook aan op. In de pubertijd vindt
ze een slaapkamer vol met bierglazen niet meer stoer. De meeste
worden weggedaan, maar de glazen van Heineken vinden een
veilige plek in een doos. Wanneer ze op zichzelf woont gaat de doos
af en toe open om er een glas uit te pakken en dat vervolgens ergens
in huis een mooi plekje te geven.
Als de doos leeg is heeft het verzamelvirus haar te pakken. Er komt
meer ruimte beschikbaar en ze gaat de Heineken collectie uitbreiden.
Het blijft niet bij glazen, ook andere objecten met het bekende logo
zijn welkom. Haar vriendin belooft ze plechtig dat het bij de helft van
de daarvoor geschikte ruimte zal blijven. Deze belofte is inmiddels
verbroken. De prachtige collectie werd aangevuld met bar en biljart
en neemt de volledige ruimte in beslag.
Bij veel verzamelaars slaat de hobby om in een verzamelwoede en
wordt alles gekocht wat ze tegenkomen. Bij Leonie niet. Ze vindt het
veel leuker om op zoek te gaan in een kringloopwinkel of
rommelmarkten af te struinen. Ook kent ze veel mensen met
dezelfde interesse om te ruilen of om elkaar iets te gunnen.
Verzamelen moet niet te gemakkelijk zijn. Ik zie soms voor veel geld
bijzondere spullen te koop staan. Daar ga ik niet op in, maar ik sla
het wel op in mijn geheugen. Kom ik zo'n item dan ergens tegen voor
een mooi prijsje, dan is ie meteen voor mij. Daar geniet ik van. Ook
krijgt ze soms spullen aangeboden van mensen die van haar hobby
weten.
Om haar collectie te bewonderen is een bezoek aan het museum
zeker de moeite waard!
Naast het verzamelen toont Leonie haar maatschappelijke
betrokkenheid. We kennen haar als prinses Carnaval en als suppoost
bij het museum. Nadat ze in groep 5 van de basisschool aan een
oorlogsherdenking had meegedaan werd haar interesse gewekt voor
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Bij de stichting
Broken Wings ‘40-‘45 is ze als vrijwilliger daarom aan het juiste
adres.

Nieuwsbrief
De koetsen van Hans en Gerda (Velthoen) van Gortel
Hans en Gerda (Velthoen) van Gortel, broer en zus, zijn
trots op de collectie die hun vader achterliet. Hij is al in
2007 overleden maar ze hebben de collectie
zelfgemaakte koetsjes de jaren erna zorgvuldig in dozen
bewaard. Soms staat er eentje in de kamer te pronken,
maar als zich een kans voordoet worden ze uit de dozen
gehaald. Aan de oproep aan verzamelaars om hun
collecties te exposeren hebben ze gretig gevolg gegeven.
Vader is begonnen met het maken van houten speelgoed
voor de kinderen. Als deze zijn uitgespeeld bedenkt hij
een nieuw onderwerp. Met veel geduld en precisie werkte
hij ruim twintig jaar aan een prachtige collectie koetsjes
die nu in het museum zijn te bewonderen. De inspiratie
deed hij op toen hij samen met zijn vrouw al fietsend over
de Veluwe trok. Zag hij bij een boerderij of ergens langs
de weg een koets staan dan moest er worden gestopt.
De maten werden opgenomen en thuis in de schuur werd
het op schaal op papier gezet.
De collectie blijft ook de volgende generatie in de familie,
kleindochter Moniek wil het graag hebben.

Nieuwsbrief
De klederdrachtpoppen van Marinda Heering
Haar eerste popje kreeg ze in Zimbabwe. Ze was toen acht
jaar oud. Ze woonde met haar ouders in Zuid Rhodesië
-Zimbabwe-, waar haar vader werk had gevonden en zijn
gezin meenam.
Op familiebezoek in Nederland kreeg ze op een tussenstop op
vliegveld Leonardo da Vinci in Italië een tweede popje. In
Nederland werden vervolgens meer popjes gekocht, uiteraard
in klederdracht. Toen Rhodesië Zimbabwe werd, keerde het
gezin in 1975 terug naar Nederland.
Door omzwervingen met echtgenoot Hero Heering door Afrika
en Azië werd de verzameling steeds groter. De inmiddels 150
poppen komen echt uit die landen zelf en ze heeft ze in alle
kleuren, maten en materialen. Die uit Afrika zijn het meest
gemêleerd en veelal gemaakt door huisvlijt en materiaal dat
voorhanden was en goedkoop. Zelfs uit Ethiopië tijdens de
hongersnood heeft ze enkele popjes.
Naast deze poppen in klederdracht heeft Marinda ook een
leuke collectie Barby poppen. Miranda: “Ik heb veel (oud)zwemleerlingen al verteld over de tentoonstelling en ze
hebben allemaal beloofd te gaan kijken”. De collectie bestaat
uit poppen uit Afghanistan Pakistan, Australië, Sri lanka,
Amerika en verschillende Europese landen

Nieuwsbrief
De Meccano van Robert Haar
Robert Haar uit Epe bezocht een stoomfestival in Raalte. Een stand
met het bekende Meccano speelgoed trok zijn aandacht. Ruim
twintig jaar later heeft hij een prachtige collectie Meccano in o.a. de
bekende rood en groene kleuren. Robert is aangesloten bij de
landelijke vereniging ‘Meccano Gilde’.
De activiteiten van deze vereniging bestaan onder meer uit het
organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten. Daarnaast
geven ze het kwartaalmagazine Meccano Nieuws uit. Verder wordt
deelgenomen aan hobby en modelbouw evenementen door heel
Nederland. Robert is een regelmatige bezoeker van deze
bijeenkomsten en het lukt soms om hier onderdelen te vinden
waarmee hij zijn indrukwekkende collectie kan uitbreiden.
Helaas slaat ook bij deze vereniging de vergrijzing toe en wacht
men met smart op de aanmelding van jeugdige leden.
Op de expositie in het museum is een grijze Eiffeltoren van ruim
twee meter hoog met ruim drieduizend onderdelen een blikvanger.
Het Meccano speelgoed bestaat al sinds 1901 onder de naam
‘Mechanics Made Easy’. De verkoop bleef achter, maar de
bedenker Frank Hornby (1863-1936) kwam met nieuwe plannen.
Toen hij in 1907 met de nieuwe naam Meccano kwam, begon het
succes zich af te tekenen. Hij koos voor een systeem van basis- en
aanvullingsdozen. Een formule die nu nog steeds gangbaar is.
Toen in de jaren twintig de crisis zich begon af te tekenen en
speelgoed onbetaalbaar dreigde te worden, gooide Hornby meteen
het roer om: geen duur nikkel maar een stevige laklaag in de
kleuren donkerrood en donkergroen. Meccano Ltd. was inmiddels
uitgegroeid tot een gigantische speelgoedfabrikant van onder
andere Dinky Toys en Hornby- treinen.
Vanaf 1945 nam de concurrentie toe. De Deense fabrikant van
houten speelgoed Lego kwam met een bijzonder handig alternatief
van zichzelf vastklemmende plastic bouwstenen. Meccano Ltd.
probeerde door het invoeren van diverse plastic onderdelen en het
‘lichter’ maken van de dozen het tij te keren. Maar zonder succes;
Lego werd bouwsysteem nummer één. In 1979 werd Meccano Ltd.
failliet verklaard. Gelukkig zijn de rechten overgegaan naar de
fabrikant ‘Spinmaster’ die nog steeds volop produceert.

Nieuwsbrief
Het zilverwerk van Wijnand Vosselman
Wijnand Vosselman was altijd al gefascineerd door alles wat blonk,
met name door goud en zilver. Omdat goud te duur was begon hij
ruim twintig jaar geleden met het verzamelen van zilveren
voorwerpen. Wat voorzichtig begon met een theelepeltje is
uitgegroeid tot een prachtige collectie met een grote
verscheidenheid aan voorwerpen. Dagelijks speurt hij Marktplaats
af op zoek naar iets betaalbaars. Maar ook is hij samen met broer
Hans te vinden op rommelmarkten, antiekbeurzen en in
kringloopwinkels. Het komt regelmatig voor dat familieleden en
vrienden iets hebben gevonden waarvan men weet dat ze Wijnand
hiermee een plezier kunnen doen.
De geschiedenis van zilver gaat ver terug in de tijd. Zilver was,
omdat het in gedegen toestand voorkwam, reeds circa 5000 jaar
voor Christus bekend, onder meer in Egypte en in het gebied langs
de rivier de Eufraat.Zilver was als edelmetaal als eerst bij de
mensen bekend. Het werd hier en daar in verbazende
hoeveelheden verbruikt. De oude plaatsen waar men zilver dolf
waren dezelfde als die waar men goud vond. Zilver wordt al sinds
het begin van onze jaartelling gebruikt voor versiersels en
betaalmiddelen.
De rijkdom van de Phoeniciërs, het overoude volk aan de kusten
der Middellandse Zee, stamde uit de Spaanse zilverhandel. Later
werd er behoorlijk veel zilver gevonden in de Elzas, het Lebertal. De
zilverertsen uit Saksen werden in de 10 de eeuw ontdekt. Het meeste
zilver dat in de middeleeuwen in omloop was stamde uit de Harz,
verder het Ertsgebergte en Tirol, Kongsberg.
In de middeleeuwen leverde Oostenrijk een grote hoeveelheid zilver
uit de mijnen van Schemnitz en Kremnitz, die mogelijk al door de
Romeinen waren geopend. Ze werden in 745 en 770 weer
heropend. Dertig jaar nadat de veroveraar Cortez doorgedrongen
was tot Mexico kwamen daar veel zilvermijnen. In 1522 kwam het
eerste zilver uit Mexico in Europa. Ook Peru met de rijke mijnen van
Cerro de Potos leverde veel zilver en goud.
Nog later leverden Californië en
Australië enorm veel zilver op.
Door het vinden van zilver
in de V.S. werden alle
vroegere vondsten spoedig
overtroffen. In Ontario
(Canada) werd het in grote
klompen gevonden.

Nieuwsbrief
Kunstwerk Paul Akkerman gered van de sloop
Marjolein Taselaar-Callenbach heeft zich in de jaren 70 ingezet voor
de realisatie van de nieuwe bibliotheek aan de Kerkweg 16 Vaassen.
Zij kwam uit een uitgeversfamilie en was bovendien een groot
liefhebber van boeken.
Bij de bouw van de bibliotheek was zij ook de initiatiefneemster voor
de realisatie van een plateau – herdenkingstableau – dat bij de bouw
in 1976 werd ingemetseld in de voorgevel.
Het kunstwerk werd in opdracht gemaakt door de bekende
Vaassenaar Paul Akkerman en stelt twee kinderen voor die ieder een
boek lezen.
Nu het gebouw moet plaatsmaken voor appartementen en de
bibliotheek al enige tijd aan de Dorpsstraat zit werd het hoog tijd om
de tegel veilig te stellen.
Daarom was Cees Wittekoek en een afvaardiging van Museum
Vaassen Historie op maandag
7 februari al vroeg aanwezig met slijpmachine en beitel om het
tableau uit de muur te verwijderen.
Cees die was getipt over het tableau, en een goede band onderhoudt
met de familie Taselaar, zorgt ervoor dat na een kleine restauratie het
kunstwerkje er weer top uit gaat zien.
Marjolein Taselaar zal verrast worden met de veiligstelling en het
behoud van het tableau.
Daarna wordt het kunstwerkje overgedragen aan de bibliotheek aan
de Dorpsstraat en daarmee is het tableau weer verenigd met de
plaats waar het ooit voor bedoeld was.
Een prima initiatief, mede mogelijk gemaakt door Museum Vaassen
Historie, en mooi dat een kunstwerk van Paul Akkerman bewaard
blijft.

Nieuwsbrief
De legerkist van Jan Mulder ten Kate
Enige tijd terug werd op Marktplaats een oude legerkist te koop
aangeboden. Op de kist staat de naam van J. Mulder ten Kate met als
adres Heerde en dat was reden genoeg om uit te zoeken of er een
relatie was met Vaassen en zo ja of het museum de kist kon
aankopen.
Jan Mulder ten Kate is in Vaassen geboren op 24 februari 1883 en
vertrok met zijn ouders in 1885 naar Apeldoorn. In 1899 werd het
Heerde en dat is ook de aanduiding op de kist. Hij verbleef echter in
Zutphen op een kostschool voor een opleiding tot leraar. Daarna
volgde hij in Utrecht de opleiding juridisch student. En in 1904 was
hij volontair bij de Heidemij in Gemert. In die periode vervulde hij
ook zijn dienstplicht en hield hij zijn wettig domicilie in Heerde
waar zijn moeder woonachtig was. Vandaar ook de gemeentenaam
Heerde op de legerkist. Via Breda Enschede en Ermelo kwam hij in
1909 op verzoek van zijn grootvader weer terug in Vaassen. En dat
had een reden: grootvader Jan Mulder vond zijn kleinzoon geschikt
zijn zaken over te nemen en Jan voelde daar wel voor. In 1885 was
al bij koninklijk besluit geregeld dat de familienaam Mulder werd
toegevoegd aan de naam ten Kate en zo Mulder ten Kate werd.
Grootvader had dus een vooruitziende blik.

Foto van Jan Mulder
ten Kate in het leger

En zo werd het Jan Mulder ten Kate en ging hij de bankzaken voor
zijn grootvader doen.
Zo kwam de kist terug in Vaassen en werd in het pand De Eekmars
waar de Landbouwbank was gevestigd (hoek Dorpsstraat en
Marijkeweg) in de opslag gezet. De kist heeft daar jaren gestaan
maar hoe lang is niet bekend. Waarschijnlijk tot aan het moment
dat het pand werd leeggemaakt in verband met het vertrek van de
toenmalige bankdirecteur Nico Mulder ten Kate junior naar Canada.
Bij het leegmaken van het pand werd de familie geholpen door
Jannes Kamphuis de postbode, die in zijn vrije tijd daar het
tuinonderhoud deed. Zo kwam de kist bij Jannes terecht en
belandde daar in de schuur voor opslag van klein materiaal.
Jannes Kamphuis is onlangs verhuisd naar de Speulbrink en zijn
kinderen ruimden de schuur uit. Gelukkig is de houten kist niet op
de brandstapel terechtgekomen, maar nu via Marktplaats in het
bezit van het Museum Vaassen Historie.
De kist is ruim 120 jaar oud.
Harold Hagen (eigenaar) heeft de kist toen hij hoorde dat het museum
interesse had er een schappelijke prijs voor gevraagd.
Maarten Mulder ten Kate voormalig makelaar nu woonachtig in
Apeldoorn heeft de aanschafprijs van de legerkist gesponsord.
Als in Maart het museum weer opengaat kunt u de legerkist zien staan.
Jan Nienhaus

geboorteakte met
kantmelding
toevoeging naam
Mulder.

Nieuwsbrief
De broodkist van bakkerij M. Rodijk

Foto vlak voor de sloop
in 2004

We zien de bakkerij van Martinus Rodijk aan de Stationsstraat. Het
pand werd in 1921 gebouwd en had een bakkerij met twee ovens,
een café en een winkel.
Martinus stookte de ovens met rijshout en de broden werden met
bakkersfiets en paard en wagen in en rond Vaassen bezorgd.
Vanwege gezondheidsproblemen moest Martinus Rodijk in 1938
stoppen met broodbakken. Zijn zoon Martinus junior, later geholpen
door twee broers, nam de zaak over.
In 1985 verkocht Rodijk het pand aan sloopbedrijf Lagemaat uit
Oene. In augustus 2004 werd de bakkerij afgebroken.
Schenking aan het museum

Nieuwsbrief
De Praotstoel
Op zaterdag 26 februari vond vanuit het museum weer een
uitzending plaats van het actualiteitenprogramma De Praotstoel,
gemaakt door medewerker Cor Rorije. Politiek, werk, sport, zorg,
welzijn, cultuur en wonen, alles kan voorbij komen tussen 10 en 12
uur op RTV794.
Cor Rorije sprak naar aanleiding van het overlijden van David Griffin
op 101-jarige leeftijd met Jan Duinstee. Navigator David zat aan
boord van de Engelse bommenwerper Halifax EB 215 die in
september 1943 neerstortte aan de huidige Laan van Fasna. Hij
verliet als eerste het aangeschoten vliegtuig, zijn vriend Eric
Springett volgde hem. Daarna ontplofte het toestel. David
overleefde als enige deze fatale vlucht. Warme herinneringen aan
hem en zijn zes bezoeken aan Vaassen werden opgehaald.

Rond de klok van half elf kwam het Prinsenpaar naar het museum.
Dit bezoek vormde de aftrap van het (bescheiden) carnavalsfeest in
Vaassen. Prins Gertjan 1 en Prinses Eline spraken over hun eerste
indrukken en lieten weten dat zij ook volgend jaar, wanneer het
jubileum van de vereniging wordt gevierd, het Prinsenpaar mogen
zijn.
Natuurlijk kwam ook aan de orde dat het museum vanaf 3 maart
weer bezoekers kan en mag ontvangen. Het museum start met een
prachtige expositie over verzamelen. Diverse collecties zijn te
bewonderen. Antonie Nienhaus vertelde Cor en de luisteraars hoe
de tentoonstelling tot stand was gekomen en over de enthousiaste
medewerking van de verzamelaars.
Klederdrachtpoppen, bouwwerken van meccano, miniatuur auto’s
en koetsjes, kinder- en poppenwagens, poppenhuizen en een
Heineken collectie zijn te bewonderen.

Nieuwsbrief

Nieuwe sponsors voor
Museum Vaassen Historie

Nieuwe aanwinsten
Van particulier;
Buikkruik tegen buikkrampen, herinneringsbord ( tin )
huwelijk met afbeelding familiewapens
Van de KBB (boerinnenbond Vaassen);
vaandel , 2 vlaggen en voorzittershamer
Van particulier;
Bakkerskist van
Bakkerij Rodijk

Uit de oude bibliotheek;
Textieldoek met afbeelding de Cannenburgh 2m x 3m.

Nieuwsbrief
Wij stellen ons voor!

Financieringsgilde
Financieringsgilde bestaat uit een samenwerking van franchisenemers
die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf onafhankelijk adviseren bij
hun financiering. Wij geloven dat onafhankelijk zijn van geldverstrekkers
ervoor zorgt dat jij het beste product krijgt. Daarom zijn wij open over
vergoedingen en kortingen die geldverstrekkers geven en rekenen we
deze door in jouw voordeel. Zo profiteer jij als klant van een landelijk
netwerk, collectieve inkoopvoordelen, heb je toegang tot ruim 100
geldverstrekkers en krijg je tegelijkertijd een adviseur met kennis van de
lokale markt. Zo vinden we samen altijd de oplossing die het beste past
bij jouw situatie.
Tot een aantal jaren geleden regelde je een zakelijke financiering meestal
bij je eigen bank. Maar door veranderende wetgeving en digitalisering
geven banken geen advies meer. Aan de andere kant neemt de keuze
enorm toe door de komst van diverse nieuwe aanbieders in de markt.
Hoe maak je dan als ondernemer de juiste beslissing? Dat is precies
waar Financieringsgilde je bij helpt.
Ik ben Jan Migchels en als zakelijk financieringsadviseur ben ik namens
Financieringsgilde op de Veluwe actief en zorg ik er voor dat
ondernemers de beste financieringsoplossing krijgen. Ik beschik over een
zeer ruime ervaring in de bankenwereld. Die kennis en ervaring zet ik nu
al een aantal jaren onder de vlag van Financieringsgilde in voor de mkbondernemers in deze regio.

Nieuwsbrief

De gesprekken met klanten leveren mij altijd enorm veel energie op. Ik
vind het erg leuk om te horen wat een ondernemer motiveert, wat hij/zij
wil bereiken en hoe ik daarbij kan helpen. Betrokkenheid en
klanttevredenheid staan bij mij voorop. Ik doe in ieder gesprek mijn
uiterste best om jou te helpen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de aankoop
van een nieuw pand, een lease van machines of voorraadfinanciering.
Vaak lukt dat en dat is mooi. Maar nog mooier vind ik het als je tevreden
bent over mijn manier van werken en de oplossing die ik heb
aangeboden. Daar draait het allemaal om!
Wil je met mij of één van mijn collega’s kennismaken dan maak ik graag
een afspraak met je voor een vrijblijvend gesprek. Dat kan bij op één van
onze kantoren maar veel liever komen we op je bedrijf om te zien wat jij
doet. Hieronder vind je onze gegevens. Neem gerust contact op.

Nieuwsbrief

Onderstaande sponsors maken het bestaan van Museum Vaassen Historie
en de nieuwsbrieven mede mogelijk.
Wij danken ze daar hartelijk voor!

HAMER

Anton Beheer BV

