Stichting Museum Veenendaal

2017J a a r v e r s l a g

Foto: Nico van Ginkel

Museum Veenendaal weet zich in 2017 ook gesteund door:
- Bedrijvenkring Veenendaal
- Bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg
- Bibliotheek Veenendaal
- Wil Blom, kunstenares
- Centraal Museum Utrecht
- De heer en mevrouw De Man
- Dishman Netherlands
- Elekta
- Gemeentearchief Veenendaal
- Groupe SEB Nederland B.V.
- HatchTech Office
- J. Heebink Logistic Services B.V.
- Info Support B.V.
- Kliko Eurobins B.V.
- Koninklijke Ginkel Groep
- Lantor B.V.
- Madern Techniek Veenendaal B.V.
- Munten- en Postzegelorganisatie IJsselstein
- Museum Veluwezoom Doorwerth
- NN Netherlands B.V.
- Passies Internationale verhuisbedrijven B.V.
- Pokon Naturado
- Rijksmuseum Amsterdam
- Sanorice Netherlands B.V.
- Jos Schilte
- ‘School en Cultuur’ Veenendaal
- Simonis en Buunk Ede
- Verhuurder Hooghveen van gebouw Colorant en makelaar CMC
Jaarverslag 2017 - Vrienden van Museum Veenendaal
Museum Veenendaal - Wereldwinkel Veenendaal
Alle foto’s in dit jaarverslag
(tenzij anders vermeld) komen uit het

Wij danken iedereen hartelijk voor de steun en het in ons gestelde vertrouwen.

archief van en zijn gemaakt door
vrijwilligers van het museum.
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TERUG KIJKEN EN VOORUIT ZIEN

2017 is voor Museum Veenendaal een feestelijk jaar. Het jaar waarin wij ons 25-jarig jubileum vieren met
aansprekende tentoonstellingen en activiteiten. Wij zijn verheugd met de extra impuls die wij van de
gemeente Veenendaal mochten ontvangen. Hierdoor kunnen wij het fundament leggen voor een nieuwe
en veelbelovende toekomst. Waarbij we ons altijd inzetten voor onze missie: een ontmoetingsplek zijn
voor jong en oud, waar de geschiedenis centraal staat.
Aansprekende tentoonstellingen en activiteiten
Het jubileum jaar start met twee bijzondere tentoonstellingen: ‘Hollandse pracht’ en ‘Pracht en Praal
in Museum Veenendaal’. De tentoonstelling ‘Hollandse Pracht’ is een schot in de roos en heeft veel
bezoekers getrokken. In deze tentoonstelling zijn werken van de Haagse school (ca. 1860-1900) tentoongesteld. ‘Pracht en Praal’ toont 25 bijzondere stukken uit de geschiedenis van Veenendaal, uit de eigen
collectie of in bruikleen gegeven.
Daarnaast staat het jubileum jaar bol van activiteiten waaronder taxatiedagen, lezingen, demonstraties,
workshops sigaren maken en natuurlijk niet te vergeten de diverse kleurrijke kinderworkshops.
Museum Veenendaal is bijzonder ingenomen met het tijdelijk aanbod om een aantal winkelunits van het
gebouw ‘Colorant’ langs de Brouwersgracht te mogen inrichten. Het geeft een aardig doorkijkje in de
plaatselijke geschiedenis.
Het fundament voor de toekomst
Sinds de heropening in 2010 in De Cultuurfabriek bleef de vaste opstelling vrijwel ongewijzigd.
Museum Veenendaal wil mee met de tijd, daarom gaan we stapsgewijs aan de slag met de herinrichting
van de vaste opstelling. Waarbij digitalisering onze presentatie van het Verhaal van Veenendaal gaat
ondersteunen. In 2017 zijn de eerste stappen gezet. De ‘Schatkamer’ is verbouwd en heringericht als
ruimte voor de wisselexposities. Hiermee worden wij in staat gesteld om meer museale activiteiten te
gaan ontwikkelen en meer bezoekers te trekken.
Eind 2017 zijn we gestart met het werven en het in dienst nemen van een medewerker publieksbereik.
De PR-activiteiten van Museum Veenendaal gaan we verder professionaliseren en uitbreiden.
Ook de website is onder handen genomen in het jubileum jaar. De nieuwe en eigentijdse website past in
de lijn die Museum Veenendaal gekozen heeft. Bezoekers van de website zien een moderne vormgeving,
kunnen gemakkelijk informatie vinden over tentoonstellingen, activiteiten en rondleidingen en kunnen
online hun kaartje kopen. Met de nieuwe website bieden we ook een beter platform aan onze culturele
partners.
Tenslotte
Onze dank gaat uit naar de gemeente Veenendaal, onze Vrienden van Museum Veenendaal en alle
personen, bedrijven en instellingen die ons in 2017 op welke manier dan ook hebben ondersteund.
Ons team van betrokken vrijwilligers verdient door hun buitengewone inzet, een apart woord van
waardering.
Namens het bestuur,
Stichting Museum Veenendaal,
Theo van Hardeveld, voorzitter
april 2018

Foto: Nico van Ginkel
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BESTUUR MUSEUM VEENENDAAL

De in 2013 ingezette professionalisering heeft als resultaat gehad dat de erkenning als museum is
behaald en onze organisatie en bedrijfsvoering op orde is. Daarom zijn met ingang van dit verslagjaar in
goed overleg bestuurstaken herschikt en is de functie van bestuurslid Museale zaken ingesteld. Met als
doel onze focus te richten op de museale inhoud en onze producten.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Museale zaken en Personeelszaken
Pers en publicaties
Interne Zaken

Het bestuur bestaat uit:
Theo van Hardeveld,
Annemiek Schweinsberg,
Ger van der Zwan,
Mark Arens,
Martin Brink,
Joop Baan tot 1 oktober 2017.
Mutaties
Per 1 januari 2017 heeft Joop Baan het voorzitterschap overgedragen aan Theo van Hardeveld en
is hij als bestuurslid Interne Zaken in het bestuur
actief gebleven tot 1 oktober 2017.

Op 31 december 2017 is Martin Brink na acht jaar
als bestuurslid en als vrijwilliger gestopt.
Zijn hart ligt bij de historie van Veenendaal.
Vanuit deze passie heeft Martin steeds op een
geweldige manier onze PR verzorgd, met name
in 2013 toen onder zijn coördinatie ons museumboek ‘Veenendaalse inslag’ is uitgegeven en in dit
Jubileumjaar met zijn mooie bijdragen aan onze
Nieuwsbrief en in de krant.
Gelukkig heeft Martin ermee ingestemd om als
adviseur aan het museum verbonden te blijven.
Als afscheidscadeau geeft hij het bestuur een
voorzittershamer met opschrift.

Jaarverslag 2017 Museum Veenendaal
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Governance Code Culture
Museum Veenendaal wordt bestuurd volgens het bij musea gangbare bestuursmodel Governance Code
Culture. Ook dit jaar hebben alle bestuursleden geen aan het museum te relateren nevenbetrekking.
BMC adviestraject over cultureel ondernemen
Op verzoek van de provincie hebben wij een presentatie verzorgd aan de BMC klas 2017 over onze
ervaringen én het vervolg op ons in 2015 doorlopen BMC.
De presentatie heeft een leuk contact opgeleverd met een collega museum uit de provincie én een
compliment via wethouder Nermina Kundic.
Advies op maat
Dit al in het jaarverslag 2016 genoemde adviestraject is dit voorjaar afgerond en is nuttig gebleken.
Het verkregen advies heeft ons geholpen om ons PR-beleid en aanpak te verbeteren.
Ook is onze website vernieuwd.

Bezoek Christen Unie
In februari mocht ons museum raadsleden van de Christen Unie ontvangen. De Christen Unie heeft
werkbezoek prominent op de agenda. Wij hebben de raadsleden bijgepraat over onze ontwikkelingen
en hen rondgeleid door ons depot en het museum.
Nieuwe Cultuurvisie Veenendaal 2018 - 2021
Het bestuur is blij met de beschreven visie én uitdaging om meer met andere organisaties samen te
werken. Maar bovenal zijn wij heel blij met de impuls die wij mochten ontvangen. De inzet en de economische waarde van onze vrijwilligersorganisatie wordt daarmee erkend en gewaardeerd. In goed
overleg met de beleidsambtenaar Siem Hiemstra is besloten een tweede betaalde medewerker te werven voor het vergroten van ons publieksbereik. Met onze inmiddels in gang gezette meerjarige
herinrichting van de vaste tentoonstelling gaan wij het ‘Verhaal van Veenendaal’ actueler en
aantrekkelijker presenteren.
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ONS 25-JARIG JUBILEUM

Jubileumtentoonstellingen
Met de opening door Burgemeester Wouter Kolff en Wethouder Arianne Hollander van de twee parallel
lopende wisseltentoonstellingen: ‘Hollandse pracht’ en ‘Pracht en Praal in Museum Veenendaal’ gaat
ons Jubileumjaar van start.

Foto: Nico van Ginkel

De schilderijen uit de periode van de Haagse School geven een uniek overzicht van de kunstwerken uit
deze belangrijke periode in de geschiedenis van de schilderkunst.
De objecten uit de geschiedenis van Veenendaal zijn juweeltjes uit ons erfgoed en veelal niet eerder
tentoongesteld. Meer informatie onder ‘Tentoonstellingen en activiteiten’.
Jubileumreceptie

Museum Veenendaal werd op 4 februari 1992
officieel geopend door de toenmalige Commissaris van de Koningin Jhr. Drs. Pieter Beelarts van
Blokland. Wegens de krappe ruimte in ‘Het Kleine
Veenloo’ werd uitgeweken naar theater ‘De Lampegiet’. Daar vervulde de historische figuur Gilbert
van Schoonebeke, van belang bij het ontstaan van
Veenendaal, een sleutelrol in de openingsplechtigheid. Hij gaf de Commissaris een turfje en symbolisch de sleutel van het pand op de Markt 10 .
Schooldirecteur Minco van den Akker speelde toen
de rol van Gilbert.
In de persoon van Jos Schilte komt Gilbert op 12
mei 2017 hoogstpersoonlijk terug naar het
museum ter gelegenheid van de jubileumreceptie.

Foto: Nico van Ginkel
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Ook is hij speciaal uit Antwerpen gekomen om zijn gebied te controleren en hij vindt zowaar op de stroken land waar straks De Veenderij in Veenendaal Oost wordt ontwikkeld, nog wat turf.
Hij geeft een exemplaar aan onze museumvoorzitter. Even daarvoor heeft hij met een krachtig stemgeluid de aanwezigen toegesproken met de verheugde constatering dat er in de afgelopen 25 jaar een
opleving te merken is in de aandacht voor het verleden.

Bij deze Jubileumreceptie zijn zo’n 50 gasten aanwezig. Naast vertegenwoordigers van de gemeente en
de andere bewoners van de Cultuurfabriek treffen we ook oud-bestuursleden aan. Zelfs een aantal uit
het prille begin. Jenneke Hiensch uit Ede bijvoorbeeld weet zich nog goed te herinneren dat ze samen
met Johan Slok vanaf 1988 stad en land afreisde om de meest uiteenlopende goederen te verzamelen.
Dat leverde een bonte verzameling aan museale objecten op. Ook de eerste voorzitter Lucien Schram
laat zich rondleiden. En Marjon van Dam deed vroeger de PR van het museum.
Zij meldde in haar tijd als eerste dat er een nieuwe ruimte was gevonden in de oude Hollandia-fabriek.
Feestelijke vlaggen show over de rode loper door leerlingen van
de basisschool
Kinderen zijn trouwe deelnemers aan activiteiten in het museum
en daarom betrekken wij ze uiteraard ook bij de feestelijkheden
van ons 25-jarig bestaan.
De leerlingen van groep 3 en groep 8 van de Vuurvlinder en
groep 4 van het Baken mogen op karton het cijfer ‘25’ op geheel
eigen wijze zo mooi mogelijk versieren.
Op zaterdag 17 juni wordt het gemaakte werk door de kinderen
in de Cultuurfabriek op ludieke wijze gepresenteerd met een
show over de rode loper.

Jubileumfeest voor vrijwilligers
Kwart eeuw museum: een feest om nooit te vergeten! Wat hebben we allemaal genoten van de feestavond op zaterdag 7 oktober ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van ons museum!
Elkaar ontmoeten, gezellig bijpraten, heerlijk eten en als speciale gasten een dameszanggroep en een
sneltekenaar. Ziedaar de belangrijkste ingrediënten.
De avond begint zoals het altijd moet zijn: socializen, met elkaar entertainen zoals ze dat tegenwoordig
noemen, bij een drankje en een versnapering.
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Na het korte openingswoord van voorzitter Theo van Hardeveld begint de avond dan echt. De artiesten
zijn ook niet de eerste de besten, al zijn ze vooral wereldberoemd in Veenendaal. Dameszanggroep De
Begonia’s treedt al zeventien jaar op en zorgt overal voor de vrolijke noot.

Dick van der Maas zorgt voor een overheerlijke catering met een ruime keuze. In de laatste uren kwam
sneltekenaar Ineke Ligtermoet-Hogenstijn uit Castricum speciaal voor ons naar Veenendaal. In een
kwartier tijd maakt ze een soms wel, soms niet gelijkend portret. Geen echte karikatuur maar altijd een
tekening met een positieve uitstraling.

Aan het einde van de avond ontvangen de vrijwilligers een speciale Jubileumpen als aandenken aan het
Jubileumjaar 2017.
Jaarverslag 2017 Museum Veenendaal
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SAMENWERKING

Museumvereniging
Museum Veenendaal is aangesloten bij deze brancheorganisatie van musea in Nederland. Zo blijven wij
op de hoogte van alle ontwikkelingen. Uiteraard doen wij mee aan de landelijke Museumweek, Kidsweek en Maand van de Geschiedenis.
Landschap Erfgoed Utrecht
Nimmer doen wij een vergeefs beroep op de expertise van de collega’s van Landschap Erfgoed Utrecht
en nemen wij deel aan voor ons museum interessante activiteiten.
Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei
Het VVV-punt in Veenendaal is bij de Stadswinkel in de centrale hal van de Cultuurfabriek ondergebracht. Hier kunnen de bezoekers ook hun entreekaart voor het museum kopen, de Museumkaart laten
scannen en o.a. ons Museumboek aanschaffen.
Cultuurfabriek
Na het minicongres over het gebruik van de hal eind 2016 is periodiek een structureel overleg over het
inrichten van de hal in het algemeen en van de wisselvloer in het bijzonder. Een steeds groter punt van
zorg is het gebrek aan ruimten. Zowel voor de kantoorvrijwilligers als voor ons depot.
Museum en Bibliotheek hebben in de garderobe kluisjes laten plaatsen waar de bezoeker veilig zijn
spullen kan opbergen.
In samenwerking met de catering Met Stip bieden wij onze bezoekers een arrangement aan.
Ook dit jaar hebben onze conservator en haar assistent samen met de collega’s van de bibliotheek aan
de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening deelgenomen.
Achter de schermen is nauw met de bibliotheek samengewerkt op het gebied van ICT, website ondersteuning en de vervanging van meubilair.
En zoals ieder jaar is tenslotte het Kerstpakket als dank voor alle medewerkers en vrijwilligers werkzaam
in de Cultuurfabriek, samen uitgevoerd.
De Grebbelinie
In juli 2017 is het Bezoekerscentrum van de
Grebbelinie (BC) op het fort aan de Buursteeg
geopend. De Grebbelinie, een voormalige
verdedigingslinie tussen de IJssel linie en de
Hollandse waterlinie, loopt van Spakenburg via
Veenendaal tot Rhenen. Met de opening van het
Bezoekerscentrum is het meerjarenproject van de
provincie Utrecht ‘De Grebbelinie boven water’
op hoofdlijnen afgerond. In het bezoekerscentrum
kan de bezoeker zich laten informeren over de
geschiedenis van de linie en zich oriënteren op de
recreatieve mogelijkheden op het fort en in de
hele linie.
Na vele jaren lobbyen vullen wij in het BC permanent een vitrine met museale objecten en staat
het museum vermeld op het Toeristisch Opstap
Punt op de parkeerplaats, een informatiebord van
de provincie over de omgeving. Ook is samen de
folder ‘De Valleistelling Veenendaal’ gemaakt.
Het beschrijft de bezienswaardigheden van de linie
vanaf het fort tot in Veenendaal en wijst de
bezoeker ook op ons museum en Veenendaal.
Deze bijdragen aan het bezoekerscentrum biedt
ons de mogelijkheid om onze samenwerking met
alle bij de Grebbelinie betrokken partijen uit te
breiden en zo meer bezoekers naar ons museum
en winkelstad Veenendaal te trekken.
Jaarverslag 2017 Museum Veenendaal
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Lunchlezing ‘Broodje Geschiedenis’
Nieuw in 2017 is de lunchlezing ‘Broodje Geschiedenis’, een initiatief van de nieuwe gemeentearchivaris Noortje van Hofwegen. Hieraan dragen
wij bij en wij hopen zo onze samenwerking met het
Gemeentearchief verder te versterken.
Wij zijn verguld dat het archief in onze stad blijft,
waardoor de vele educatieve producten die wij al
jaren samen voor de scholen verzorgen, aangeboden blijven.
Gilbert 2019
Het initiatief van het Stadslab om in 2019 het 500e
geboortejaar van de Antwerpse ondernemer
Gilbert van Schoonebeke samen met de stad
Antwerpen te vieren, ondersteunen wij van harte.
We zijn daarom vertegenwoordigd in de werkgroepen historie en educatie. Daarnaast heeft ons
museum dit jaar contacten gelegd in Antwerpen
om ook op museaal gebied straks iets moois te
kunnen bieden.
Externe presentatie in gebouw ‘Colorant’
In het leegstaande winkelgedeelte van het gebouw ‘Colorant’ aan het Thoomesplein/hoek Brouwersgracht hebben we dit jaar drie etalages mogen vullen met museale objecten. Voor het museum een
mooi ‘uithangbord’ en voor de uitstraling van de stad een mooie invulling van anders leegstaande en
daardoor onaantrekkelijke winkelpanden.
Proef Cultuur, Open Monumentendag, Kunstroute en Kunstmarkt
Museum Veenendaal neemt actief deel aan deze lokale evenementen die samen met andere culturele
organisaties worden georganiseerd.
Gemeentelijke informatiedag nieuwe inwoners Veenendaal
Ook Museum Veenendaal presenteert zich op deze informatiedag in oktober samen met de collega’s
van de Historische Vereniging Oud Veenendaal en het Gemeentearchief. Niemand heeft het antwoord
op de vraag van de 11-jarige Merlijn van der Velde over de betekenis van de afbeeldingen op de voorzittershamer uit de Raadzaal. Uiteraard wordt dit uitgezocht en krijgt Merlijn persoonlijk antwoord.
Joodse onderduiker in Veenendaal
Museum Veenendaal en Gemeentearchief organiseren in samenwerking met de Stichting Zikna op
15 november een bijzondere avond over onderduiken in Veenendaal. De belangstelling voor deze
avond is zo groot dat de zaal in de Cultuurfabriek al
gauw veel te klein is. Gemeente Veenendaal biedt
de helpende hand en biedt gratis het gebruik van
de raadzaal aan. We mogen 145 belangstellenden
verwelkomen.
Foto: Nico van Ginkel

Kerstmarkt in Amerongen
Op uitnodiging en ter ondersteuning heeft een van
onze vrijwilligers de collega’s van het Tabaksteeltmuseum in Amerongen ondersteund bij hun
demonstraties ‘Sigaren maken’ tijdens de Kerstmarkt aldaar.
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MUSEALE ZAKEN

Onze meerwaarde
De internationale museumdefinitie, opgesteld door het International Council of Museums (ICOM) luidt:
‘Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor
publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële
getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’.
Bezoekers
In 2017 hebben wij 5222 bezoekers mogen verwelkomen. Een mooi aantal, zeker omdat wij de wisseltentoonstelling ‘Nostalgie en Lingerie’ vanwege de verbouwing hebben moeten verplaatsen naar 2018.
Ook het (virtuele) bezoek vanuit huis of onderweg via internet en social media is toegenomen.
Met de collega’s binnen de Cultuurfabriek zijn wij ook verheugd over de toename van het bezoekersaantal in 2017. Het aantal passages is gestegen tot 227.140.
(Bedrijfs-) Vriend van Museum Veenendaal
Het aantal particuliere Vrienden van Museum Veenendaal blijft constant. Mede dank zij hen heeft
Museum Veenendaal extra kunnen inzetten op de verdere professionalisering van onze Public Relations
en verbetering van onze website.
Onze inspanningen om met het Veens bedrijfsleven een relatie te leggen in de vorm van ‘Bedrijfsvriend
van Museum Veenendaal’ heeft in het verslagjaar 2017 geleid tot een vriendschap met de Bedrijvenkring Veenendaal. En de volgende bedrijven hebben de relatie met ons versterkt door sponsoring:
Boschland Accountants en Adviseurs, Bouman Kantoor Totaal en Invictus Online Marketing.
Herinrichting vaste tentoonstelling
De vaste tentoonstelling met het ‘Verhaal van Veenendaal’ is in het najaar van 2010 ingericht.
Daarom is in 2016 de ambitie uitgesproken om de tentoonstelling te actualiseren en voor de bezoeker
nog aantrekkelijker te maken. In dit verslagjaar is onder regie van een kleine stuurgroep fase 1 van de
herinrichting met succes uitgevoerd.

De ‘Schatkamer’ is omgebouwd naar een vaste expositieruimte en ons vloerdeel in de hal is omgevormd
naar een doe-gebied. Dit biedt de mogelijkheid om daarop samen met onze partners activiteiten te
organiseren. Andere voordelen zijn een rustiger beeld over de begane grond van de Cultuurfabriek met
permanent open zichtlijnen én minder gesleep met materiaal rond de op- en afbouw van wisselexposities. Een vaste expositieruimte heeft als groot voordeel dat bij voldoende budget, de ruimte stap
voor stap optimaal kan worden ingericht met bijvoorbeeld objectverlichting en klimaatkasten.
Jaarverslag 2017 Museum Veenendaal
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VRIJWILLIGERS

Versterking ‘ruggengraat’.
Bestuur, conservator en de coördinatoren van de acht werkgroepen vormen samen de ruggengraat van
het museum. Ieder in zijn of haar rol draagt bij aan het realiseren van onze museum doelstellingen en
producten. Een zo optimaal mogelijke samenwerking is dus van belang en vergroot de slagkracht van
het museum. In een eerste overleg in mei is nut en noodzaak besproken en geïnventariseerd ’wat beter
kan’. Dankzij een op de Beursvloer 2017 gemaakte deal, heeft Wim Aalbers van ‘Beweging in de zaak’
uit Veenendaal in oktober een inspirerende bijeenkomst over ‘Samen werken’ verzorgd. Ook in 2018
gaan we verder om onze slagkracht te vergroten.
Vervallen functie assistent-conservator
De afgelopen 4 jaar heeft vrijwilliger Gerard van Engelenburg onze conservator ondersteund en is hij
één van onze Bedrijfshulpverleners geweest. Met het vertrek van Gerard en de komst van een tweede
betaalde kracht vervalt de functie van assistent-conservator op 1 januari 2018.
Medewerker Publieksbereik
In het jaarverslag 2015 is voor het eerst de economische waarde van vrijwilligers gemeld, € 22,50 per
uur. En sindsdien ook de kwetsbaarheid van elke vrijwilligersorganisatie; slagkracht en continuïteit.
De jaarlijkse Prestatieafspraken met de gemeente worden waargemaakt en de medio 2013 ingezette
professionalisering werpt anno 2017 zijn vruchten af. Wij zijn erg blij dat onze inspanningen dit jaar zijn
beloond met een financiële impuls. Uit 65 kandidaten is een tweede betaalde kracht (in deeltijd)
geworven als medewerker Publieksbereik, die met de werkzaamheden start op 1 januari 2018.
Economische waarde vrijwilligers
De vrijwilliger vertegenwoordigt een grote economische waarde.
Ook in 2017 werken zo´n 75 vrijwilligers voor ons museum. Uit onze voorzichtige berekeningen blijkt dat
alle vrijwilligers samen minstens 17.886 uur van hun vrije tijd in ons museum hebben gestoken.
Afscheid vrijwilligers
Zoals uit de verslagen van de werkgroepen blijkt hebben we dit jaar van een aantal vrijwilligers om privé
en medische redenen afscheid moeten nemen. Dat zijn in alfabetische volgorde:
- Francien van Appeldoorn,
- Benno Hemler,
- Dik van den Berg,
- Willemieke Jungheim,
- Martin Brink,
- Gerrie Lagerwey,
- Gerard van Engelenburg,
- Janny Visser.
In memoriam
In het voorjaar moeten we in een kort tijdsbestek
van een paar weken afscheid nemen van Hetty
Anbeek-van Beek. Nauwelijks te bevatten dat
Hetty niet aanwezig zal zijn bij de festiviteiten ter
gelegenheid van het zilveren jubileum, terwijl juist
zij vanaf het éérste uur - dus 25 jaar - vrijwilligster
van ons museum is geweest in een aantal functies
zoals in het bestuur, aan de balie en bij activiteiten
voor kinderen.
Reden voor Burgemeester Wouter Kolff om Hetty
in zijn toespraak bij de opening van de Jubileumtentoonstellingen, speciaal te gedenken.
Bij ons blijft in herinnering de tomeloze inzet van
Hetty, haar opgeruimd karakter, haar gulle lach
en haar bereidheid om altijd in te vallen waar dat
nodig is.
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EDUCATIE

‘School en Cultuur’
In Veenendaal is het voor scholen mogelijk om via ‘School en Cultuur’ een leerlijn voor cultuureducatie
in te vullen. Museum Veenendaal biedt hiervoor de volgende mogelijkheden: Kijkwijzer (Ontstaan van
Veenendaal), rondleiding, op stap met Jet en Jan, Afvalschatten en samen met het Gemeentearchief het
project Watersnood over de overstroming in 1855.
Als voorbereiding op Gilbert 2019 werken we onder leiding van ‘School en Cultuur’ samen met de
Bibliotheek, het Gemeentearchief en de Historische Vereniging Oud Veenendaal aan een gratis Gilbert
programma met keuzemogelijkheden voor alle basisscholen in Veenendaal.
Historisch Informatie Punt
De samenwerking van Museum Veenendaal met Gemeentearchief, Bibliotheek en Historische Vereniging
Oud Veenendaal in het Historisch Informatie Punt (HIP) is ook in dit verslagjaar gecontinueerd.
Het HIP kent drie onderdelen:
- De werkgroep waar het overleg tussen de partners plaatsvindt.
- Het lesproject voor groep 7 en 8 getiteld ‘Wol-en textielfabrieken in Veenendaal’.  
- En het programma ‘Verhaal Lokaal’ voor de multitouchtafel.
Stagiairs
Dit jaar hebben twee maatschappelijke stagiairs gewerkt in het museum. Het zijn Alissa van Veldhuizen
van CSV het Perron. Zij heeft geholpen bij het noteren van e-mailadressen van de belangstellenden
tijdens de lezingen. Tjerk Verweij van het Ichthus College heeft geholpen bij het inrichten van de etalage
van de Cultuurfabriek en is bij de taxaties door de taxateurs van Art Dumay niet weg te slaan.

Foto: Nico van Ginkel
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TENTOONSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN
Aantal bezoekers

Tentoonstelling Made in Veenendaal
19 november 2016 tot en met 25 maart 2017
over de totale periode: 1256

In Museum Veenendaal presenteren dertien
bedrijven uit Veenendaal zich in de tentoonstelling ‘Made in Veenendaal’. Deze bedrijven zijn
al jarenlang gevestigd in Veenendaal, hebben een
uniek karakter en zijn internationaal geörienteerd.
Door de tentoonstelling wordt kennis gemaakt met
de bedrijven:
- Elekta,
- Kliko,
- A.P. van Ginkel tuinaanleg-en onderhoud,
- Dishman,
- Pokon Naturado,
- J. Heebink logistic services,
- Groupe SEB,
- Passies Internationale verhuisbedrijven,
- HatchTech,
- Sanorice,
- Info Support,
- NN Netherlands,
- Lantor.
Deze tentoonstelling geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf, het heden en een blik
naar de toekomst. Reacties van bezoekers zijn veelal dat ze niet wisten dat er zo veel bijzondere
bedrijven in Veenendaal zijn gevestigd. De tentoonstelling is afgesloten met een borrel voor de
deelnemende bedrijven. Voor het moment nemen we afscheid van elkaar, maar we zullen naar een
hernieuwde samenwerking zoeken.

Aantal bezoekers

Jubileum tentoonstellingen: De Haagse School:
‘Hollandse pracht’ en ‘Pracht en praal in Museum Veenendaal’
1 april t/m 30 augustus 2017
1145
Burgemeester Wouter Kolff en Wethouder Arianne Hollander openen onze twee Jubileumtentoonstellingen. Onder de titel ‘Haagse School: Hollandse pracht’ is een aantal schilderijen te bewonderen
van de Haagse school schilders. Dank zij de medewerking van Museum Veluwezoom uit Heelsum en
Kunsthandel Simonis & Buunk uit Ede, zijn deze bijzondere kunstwerken voor het eerst in een tentoonstelling in Veenendaal te zien.
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In ‘Pracht en Praal in Museum Veenendaal’ worden
25 bijzondere collectiestukken uit de geschiedenis
van Veenendaal getoond uit de eigen collectie dan
wel in bruikleen gegeven door inwoners van
Veenendaal. Ook zijn 20 schilderijen van kinderen
van 4 tot 12 jaar een onderdeel van onze Jubileumtentoonstellingen.

Kees Cramer heeft deze laten maken in de loop
van 42 jaar waarin hij als onderwijzer voor de
klas stond. Het zijn vrije expressieve schilderijen
in primaire kleuren geschilderd naar aanleiding
van een door hem verteld verhaal. Kees komt op
12 juli 2017 naar Veenendaal voor een workshop
waaraan 23 kinderen deelnemen. Ook zij luisteren
belangstellend naar zijn verhaal waarna ze expressief te werk gaan met verf op doek.
		

Foto: Nico van Ginkel

Een bijzonder collectiestuk dat inmiddels deel uitmaakt van onze vaste presentatie is het poppenhuis
gemaakt door tandarts Rijk de Nooij en zijn vrouw, die aan de Kerkewijck woonden. Zoon Otto Jan de
Nooij en zijn zus Anneke de Nooij doneren het poppenhuis aan het museum. Voor de expositie is het
poppenhuis grondig gerenoveerd en gerestaureerd.
Onderstaand een artikel uit de krant ‘De Rijnpost’, geschreven door Martin Brink:
Een poppenhuis in het plaatselijke museum? Is dat eigenlijk meer iets voor een speelgoedmuseum?
Conservator Natalie Kriek hoefde niet lang na te denken toen ze van stadsgids Jaap Pilon hoorde dat
de nazaten van tandarts Rijk de Nooij een goede bestemming zochten voor het poppenhuis waarin het
echtpaar zovele uurtjes gestoken had om alles zo echt mogelijk te laten lijken. Ze aanvaardde het direct.
‘Het is een geweldig kijkobject’,’ liet ze weten.
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Waarom de speelkamer op zolder is, daar heeft zoon Otto Jan de Nooij een goede verklaring voor:
‘Mijn vader is zijn praktijk in de Hoofdstraat begonnen, naast het gemeentehuis. Onze speelkamer en
mijn vader’s Marklin-treinverzameling was op de grote zolder. In 1981 ben ik geëmigreerd en is mijn
vader met vervroegd pensioen gegaan. In de woonkamer was een ruimte afgeschermd als werkkamer
waarin het poppenhuis voltooid is. Wij kwamen regelmatig met onze kinderen op bezoek en ook zij
hebben het maakproces meegemaakt. Opa gaf ze vaak materiaal waar ze mee konden spelen.
In 1994 is mijn vader overleden en toen was het huis zo goed als klaar’.

Aantal bezoekers

Museumweek van 3 tot 9 april 2017
Lezing over de Haagse school door kunsthistorica Jet Nijssen
1 april 2017
20
Kunsthistorica Jet Nijssen geeft een lezing over de Haagse school schilders en bespreekt ook het werk
dat in de tentoonstelling hangt. Na de lezing kunnen de toehoorders de werken in het echt bekijken.

Aantal bezoekers

Demonstraties
6 en 7 april 2017
28
Onze vrijwilligers van het museum geven
demonstraties sigaren maken, weven en laten
zien hoe het bouwen van maquettes in zijn werk
gaat.

Aantal bezoekers

Taxatie Kunst en Curiosa door Art Dumay
15 april 2017
62
Museum Veenendaal organiseert op 15 april zijn jaarlijkse taxatiemiddag in samenwerking met
Kunsthandel Art Dumay uit Nuenen. Ook deze derde keer is niet onverdienstelijk. Bijzondere items
zijn ontdekt aan de tafel van taxateur Paul Dumay. Zo krijgt hij een olieverfschilderij met gezicht op de
Veluwe van de kunstenaar Xeno Münninghoff (1873 - 1944) onder ogen.
Het is druk, maar er is bovenal ook veel diversiteit. Zo komen er
twee antieke Duitse Siersabels onder ogen, een bonbonschaal uit
1879 van kristal met zilver en een vooroorlogs Japans
automatische sprinkhanenvangmachine.
Bijzondere sieraden worden getoond, maar vooral valt een grote
en zware zilveren halsketting uit Jemen op die waarschijnlijk ooit
als bruidssieraad heeft gediend. Kortom: een activiteit met veel
bezoekers en bijzondere vondsten.

Foto’ Nico van Ginkel
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Aantal bezoekers

Taxatie antieke boeken door Arie Molendijk
13 mei van 2017
25
Bezoekers laten hun oude boeken, documenten,
foto’s, brieven, (staten)bijbels, atlassen, prenten
en kinderboeken op waarde taxeren.

Aantal bezoekers

Lezing over WOII, de slag om de Grebbeberg door Bernier Cornielje met muzikale begeleiding van
Marieke Wittenhorst
20 mei 2017
14
De lezing wordt verzorgd door Bernier Cornielje. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 wordt ons land
geconfronteerd met de harde realiteit als de Duitse troepen de Nederlandse grens passeren. Vooral op
en rond de Grebbeberg zal de strijd in alle hevigheid gevoerd worden. De oorlog daar betekent voor 426
soldaten het einde van hun leven. Ze zijn geroepen naar de Greb om er vervolgens nooit meer van terug
te keren. De Slag om de Grebbeberg en wat daaraan voorafging is het onderwerp van deze zaterdaglezing. Verhalen met soms een lach, soms een traan maar altijd weer een verrassende inhoud.
Marieke Wittenhorst zorgt met haar dwarsfluit voor een aantrekkelijke muzikale omlijsting.
De bezoeker wordt verwezen naar Museum Het Rondeel in Rhenen dat ingaat op de Slag om de Grebbeberg.
Zondag openstelling 28 mei 2017
Als op 28 mei het bloeiende winkelhart van Veenendaal open is, speelt de Cultuurfabriek hierop in door
ook zijn deuren te openen. Museum Veenendaal geeft een kinderworkshop ‘Schaapjes maken van klei’
en zo te zien is dat goed gelukt!
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Overhandiging van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe
27 juni 2017
Burgemeester Wouter Kolff neemt het eerste (lege) vaatje Hollandse Nieuwe haring in ontvangst van
Nico en Sjors Rosendaal. Op zijn beurt geeft hij dit vaatje aan onze voorzitter en aan onze coördinator
Collectiebeheer. Het vaatje krijgt een mooie plaats in het museum.

Foto: Nico van Ginkel

Foto: Jaap Pilon

Aantal bezoekers

Open Monumentendag met thema Boeren, Burgers en Buitenlui
9 september 2017
314
Om de Open Monumentendag dit jaar te steunen laat het bestuur vrijwilliger Henk van Voskuilen het
Kasteel Prattenburg in miniatuur nabouwen, passend bij het thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’.
De maquette van deze buitenplaats is geëxposeerd in het museum.
De freule van Kasteel Prattenburg, mevrouw Vicky van Asch van Wijck, verricht de openingshandeling:
het hijsen van het kleine vlaggetje. Veel belangstellenden kijken toe. Ook is een opstelling met boerengereedschappen te bezichtigen .

Aantal bezoekers

Proef cultuur
16 en 17 september 2017
27
Voor kinderen die het leuk vinden om van alles te bewaren zoals kleurpotloden, stiften, Pokémon plaatjes of snoepjes worden veel bewaarbakjes met gekleurde stickertjes beplakt. Een pronkstukje voor op
het bureau.

Aantal bezoekers

Kunstroute
30 september en 1 oktober 2017
176
Demonstraties schilderen door amateur schilderes Wil Blom uit Veenendaal. Eind jaren tachtig begon zij
met de cursus tekenen en schilderen (Veenendaal maakt Veenendaal wijzer).
Daarna is zij lessen gaan volgen aan het Venster in Wageningen. Museum Veenendaal heeft een acryl op
doek van haar aangekocht waarmee zij een stoet kinderen tijdens Lampegiet-avond op dromerige wijze
verbeeldt.
Jaarverslag 2017 Museum Veenendaal
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Oktober Maand van de Geschiedenis: thema Geluk
3 t/m 31 oktober 2017
Aantal bezoekers bij
alle activiteiten

964
Mini expositie ‘Geluk’
Deze maand is er een mini expositie ingericht met
voorwerpen die duiden op geluk in Veenendaal,
maar ook met gelukssymbolen uit de wereld.
De boeddha staat afgebeeld op het grote glas in
lood raam van de voormalige SKF-fabriek dat hangt
in de hal van de Cultuurfabriek.
Alle werelddelen staan er symbolisch op afgebeeld,
het werelddeel Azië wordt verbeeld door de
boeddha die verwijst naar een voorspoedige handel.
Tevens is er aandacht voor de ‘Schat van Tak’ en
juwelier Geluk.
In samenwerking met het Gemeentearchief Veenendaal worden 100 foto’s van getrouwde stellen uit de
Gemeente Veenendaal geëxposeerd. Deze foto’s zijn
ook verzameld via de social media.
Janneke van den Berg, medewerkster van het
Gemeentearchief, exposeert een aantal
trouwjurken.

Foto: Nico van Ginkel

Kinderworkshop: Kleien van geluk door Kees Cramer
4 oktober 2017
Kees Cramer vertelt een verhaal over een stenen muurtje aan de waterkant. Als dat muurtje eens zou
kunnen praten over alle bezoekers die er zittend of staand de zee inkijken. Die geschiedenis van het
stenen muurtje aan de zeekant heeft met ‘geluk’ te maken. Tijdens de workshop horen de kinderen het
verhaal van de mensen die aan dat plekje op de dijk terugdenken: Toen was geluk heel gewoon.
Daarna gaan ze aan het werk met klei.

Foto: Nico van Ginkel

Gezamenlijke activiteiten Cultuurfabriek en het Gemeentearchief
21 oktober 2017
Er wordt een rondleiding gegeven door de mini-tentoonstelling ‘Gelukssymbolen’. In de hal draait het rad
van fortuin. Er worden’ geluks’-meditaties gegeven en er is een lezing van een ‘geluks’-professor.
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Kunst- en Ambachtenmarkt
28 oktober 2017

Foto’s: Nico van Ginkel

Er wordt een demonstratie houtbewerken en frivolité gegeven door Jan en Margot Visser.
Onze vrijwilliger Gerard van Engelenburg laat schilderijen zien die tot stand zijn gekomen door gebruik te
maken van verschillende technieken.
Taxatiemiddag door Munten en Postzegels Organisatie (MPO) te IJsselstein
31 oktober 2017
Bezoekers hebben wellicht een ‘geluks’-stuk in huis van onschatbare waarde. Naar aanleiding van de
expositie van de Schat van Tak worden munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten
getaxeerd voor het publiek.
Vanwege de op stapel staande verbouwing van onze ‘Schatkamer’ tot een vaste expositieruimte
voor onze tijdelijke tentoonstellingen wordt besloten om de wisselexpositie ‘Nostalgie en Lingerie’
te verplaatsen naar 2018. Het jaar 2017 wordt besloten met de volgende activiteiten.

Aantal bezoekers

Lezing Mata Hari door Bernier Cornielje en Marieke Wittenhorst
11 november 2017
21
Op 15 oktober 1917 heeft Frankrijk zich ontdaan
van een verraadster, gerechtigheid heeft een einde
aan het leven van Mata Hari gemaakt.
Toch is er ruimte voor scepsis. Is de gerechtigdheid
wel gediend met haar dood en is zij inderdaad de
verraadster waarvoor zovelen haar houden? Of is zij
tot zondebok gemaakt?
Het leven van Mata Hari en vooral de vraag naar
haar schuld is het onderwerp van deze lezing.
Bernier Cornielje vertelt boeiend het verhaal dat
muzikaal wordt begeleid door Marieke Wittenhorst.
Hans Brons levert de technische ondersteuning.
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Demonstratie sigaren maken
9 december 2017

Aantal bezoekers

Taxatie door MPO
13 december 2017
44
Vanwege het eerdere succes op dinsdag 31 oktober worden er weer taxaties uitgevoerd door MPO uit
IJsselstein. Ook dit keer mochten we veel bezoekers verwelkomen.

Aantal bezoekers

Lezing ‘Museumschatten’ door Martin Brink
16 december 2017
11
Martin Brink verzorgt een duik
in het verleden van Veenendaal
met exclusieve foto’s en een
aantal bijzondere collectiestukken waarvan een aantal uit het
depot zijn gehaald.
Het zijn niet alleen de beelden
of de voorwerpen die indruk
maken, maar zeker ook de vele
verhalen die Martin als geen
ander weet te vertellen.
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OPLEIDING
In het kader van onze verdere professionalisering of om onze kennis en vaardigheden actueel te
houden, is dit verslagjaar aan een aantal bijeenkomsten deelgenomen.
Masterclass Immaterieel Erfgoed in het Openluchtmuseum te Arnhem
Inzicht in de achtergronden van de UNESCO-conventie en de vertaling naar de eigen situatie.
Symposium Binnenklimaat ‘Waar draait het om?’ in de Technische Universiteit Eindhoven
Zonneklaar is dat klimatologisch gevoelige objecten qua temperatuur in musea beter in een bandbreedte van 19 tot 23 graden Celsius ‘gedijen’ dan in de jarenlang gepropageerde ‘gouden regel’ van
21 graden. Stabiliteit in de luchtvochtigheid rond 50% blijft wel vereist. De ervaringen rondom de
verbouwing van Museum Zutphen en de bevindingen van het langdurig klimaatonderzoek in Museum
‘De Hermitage’ in Amsterdam zijn zeer verhelderend.
Maand van de Geschiedenis
We hebben zowel aan de landelijke bijeenkomst in Culemborg georganiseerd door de Museumvereniging deelgenomen als aan de Inspiratiesessie in het Speelklokmuseum te Utrecht georganiseerd
door onze collega’s van Landschap Erfgoed Utrecht.
Training ‘Sigaren maken’
In september hebben vijf vrijwilligers samen
met drie vrijwilligers van het Tabaksteeltmuseum in Amerongen de workshop
‘Sigaren maken’ gevolgd.
De workshop is gegeven door Ria Bos, één
van de drie sigarenmakers in ons land die
het oude ambacht nog uitoefenen.
De deelnemers hebben het nodige geleerd
over longfillers, shortfillers, ombladen,
dekbladen en rolmesjes. Sigaren maken
bieden we aan als workshop of bij een
rondleiding.
Ook zijn er demonstraties op dagen als
Open Monumentendag en in de Museumweek.

Erfgoed vertel event in het Waterliniemuseum in Bunnik
Kennisuitwisseling georganiseerd door de collega’s van het Landschap Erfgoed Utrecht.
Training Museumteksten schrijven
Voor de eerste tijdelijke werkgroep die de herinrichting van de vaste tentoonstelling ondersteunt, heeft
Ditta op den Dries een eerste training verzorgd in het schrijven van verhalen en museumteksten.
Training Omgaan met lastige bezoekers
Onder auspiciën van KEES, de culturele vrijwilligerscentrale uit Utrecht, is in december een training
verzorgd waarin ons handvatten, inspiratie en een stukje theorie worden geboden hoe wij als
vertegenwoordiger van ons museum van iedere moment een feestje kunnen maken. De interactieve
training bestaat uit een aantal gezellige oefeningen waarop we reflecteren. Het gaat over je gastvrij
opstellen en omgaan met lastige klanten. Hoe kun je verschillend ongewenst gedrag herkennen en welk
effect bereik je met jouw reactie. Kortom, zeer leerzaam en toepasbaar op de bezoeker én de collega
vrijwilliger.
Bedrijfshulpverlening
Ook dit jaar hebben onze conservator en haar assistent aan de herhalingscursus deelgenomen.
Jaarverslag 2017 Museum Veenendaal
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VERSLAGEN WERKGROEPEN
Activiteitenondersteuning
Zeker niet onvermeld mag de groep van onze ondersteuners blijven, die steeds de helpende hand biedt
bij alle administratieve en juridische taken, bij Public Relations, bij Lief en Leed, bij het organiseren van
activiteiten, bij de technische realisatie van tentoonstellingen en het etaleren van onze objecten.
We denken hierbij aan:
- Tim Arens,
- Ans den Boer,
- Sonja Doppen,
- Gerard van Engelenburg,
- Abdul Khether,
- Eke de Leeuw,
- Gerda van der Mijn,
- Koert Pieters,
- Tine Orsel,
- Truus Roelofs,
- Frits Schweinsberg,
- Lily Swens,
- Leo Tijdeman,
- Henk van Voskuilen,
- Hans Wegen,
- Hans Wegen (2).
Balie
De groep gastheren en - vrouwen bestaat aan het einde van het verslagjaar 2017 uit 32 personen.
Nieuwe gezichten zijn er niet bijgekomen. Het overlijden van Hetty Anbeek in de maand maart trof ons
allen zeer. Ook betreuren wij het dat Jan Bos voor de tweede keer getroffen is door een herseninfarct en
gezien zijn lichamelijke beperkingen geen baliediensten meer kan doen. De heer Girowal is na een lange
afwezigheid mee gaan draaien.
Bezetting achter de balie met twee personen, blijkt zeker in de zomermaanden, moeilijk te realiseren.
Wij hopen dat wij in het komende jaar meer gastvrouwen en -heren kunnen aantrekken. De animo om
op de koopzondagen te assisteren is miniem. Omdat er zoveel andere activiteiten in Veenendaal gepland
zijn komen er nauwelijks bezoekers naar het museum. Daarom zijn wij blij dat het bestuur heeft besloten
om (voorlopig) niet meer open te zijn op koopzondagen.
De sfeer onder de baliemedewerkers is goed. Gelukkig kan altijd op een aantal medewerkers een beroep
worden gedaan om extra diensten te draaien ter vervanging van een zieke collega.
Begin maart hebben Annemiek Schweinsberg en Gerda van der Mijn aan een aantal nieuwe medewerksters de cursus ‘Gastvrijheid’ gegeven zoals die in 2016 door het Landschap Erfgoed Utrecht is verzorgd.
Op een enkeling na hebben alle medewerkers
deze cursus nu gevolgd en hebben zij het ‘Bewijs
van Deelname’ ontvangen. In 2018 hopen wij
ook de laatste niet-gecertificeerde medewerkers
te trainen. In december is er een training
‘Omgaan met lastige bezoekers’ samen met
andere medewerkers van het museum.
In het kader van de viering van het 25-jarig
jubileum zijn de medewerkers van het eerste uur
Bertus Kroesbergen en Coen van Viegen in het
zonnetje gezet. Ook Hetty Anbeek is herdacht.
Maar de medewerkers Henny Kiela en Evert Pol
hebben ook een lange staat van dienst en zijn
niet vergeten.
Een groot gedeelte van het jaar is de expositieruimte gewijd aan het feit dat het museum 25
jaar bestaat.
Jaarverslag 2017 Museum Veenendaal
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Daarna is een begin gemaakt met de herinrichting van het tentoonstellingsgedeelte. Bij het afbreken en
opbouwen verrichten de baliemedewerkers ook hand-en spandiensten voor zover het in hun vermogen
ligt. In juli zijn we weer met een aantal vrijwilligers gaan kerseneten in de Betuwe. We waren dit keer
met viertien personen. Dit ‘uitje’ wordt zeer op prijs gesteld en zal in het komende jaar zeker weer op
het programma staan. De medewerkers aan de balie zijn:		
- Hilda van den Berg,
- Annie van der Kolk,			
- Wil van den Berg,
- Bertus Kroesbergen,
- Annemie van Berkel,
- Wil Martelhoff,
- Huub van Berkel,
- Dori Meijboom,
- Bram den Boer,
- Cobi Meijer,
- Lettie Bos,
- Joke Oost,
- Bert van Burken,
- Evert Pol,
- Eep van Burken
- Ahmad Rahi,
- Sonja Doppen,
- Jenny Scholte,
- Girowal,
- Annemarie van Stempvoort,
- Reggie van Haarlem,
- Coen van Viegen,
- Margreet Houtman,
- Hilly Vink,
- Hannie Huibers,
- Carla van Vliet,
- Henny Kiela,
- Hans Wegen,
- Toos Kleijer,
- Dick de Wit.
Coördinator
Waarnemend coördinator

- Gerda van der Mijn,
- Riet Stoop.
Catering
Ook in dit verslagjaar hebben de leden van de werkgroep Catering medewerking verleend bij de diverse
activiteiten zoals bij de opening nieuwe tentoonstellingen, lezingen, taxatiedagen en afscheid van
vrijwilligers.
Bij de openingen zijn de heerlijke hapjes die Hilda van de Berg maakt, een enorm succes.
Er is gedegen onderzoek gedaan voor de aanschaf van een nieuwe koffieautomaat bij onze kantoren en
medewerkers en vrijwilligers doen nooit een vergeefse graai in de koekjestrommel.

Helaas heeft de werkgroep eind 2017 afscheid moeten nemen van Benno Hemler vanwege zijn gezondheidssituatie. Ons team heeft dit jaar uit de volgende personen bestaan:
- Hilda van den Berg,
- Willy Vellinga,
- Benno Hemler,		
- Riet van Voskuilen.
- Coby Meijer,
Coördinator
Waarnemend coördinator
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- Bram den Boer,
- Henny Kiela.
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Collectiebeheer
De collectie van het museum is in 2017 opnieuw uitgebreid. Vanaf 2016 is vrijwilliger Hans Wegen begonnen objecten over te dragen aan het museum. Dit betreft intussen naar schatting 1700 objecten. Bijna al
deze objecten zijn nu verwerkt en daardoor zijn bijna 1000 objecten toegevoegd aan de collectie.
De resterende objecten van Hans zijn verzameld om afgestoten te worden of voor een ander doel te
gebruiken. In 2018 zal Hans Wegen nog een beperkt aantal objecten aanleveren.
Verder zijn er 71 nieuwe objecten van diverse
schenkers en bruikleengevers ontvangen.
Zie de beschrijving verderop. Het museum bezit op
het ogenblik ruim 15.000 geregistreerde objecten.
De uitvoerige beschrijving in ADLIB gaat langzaam
maar zeker verder: ruim 5500 objecten zijn nu in
ADLIB beschreven en hieraan zijn 2100 foto’s
gekoppeld.
Het verkregen poppenhuis is gerestaureerd en van
een beschermende kast voorzien. Voor de diverse
eigen exposities zijn vele objecten uit het depot
gebruikt.
Voor een expositie over de havens van Wageningen
door het Museum De Casteelse Poort is een aantal
objecten uitgeleend. Verder zijn enkele objecten
langdurig uitgeleend aan het nieuwe Bezoekerscentrum Fort aan de Buurtsteeg. Ook is er al sinds
2014 een aantal objecten permanent via bruikleen
geëxposeerd bij de GGZ aan het Verlaat.
Er zijn contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met als doel een deel van onze objecten
te digitaliseren in de Digitale Collectie Nederland.
Het klimaat in het depot en het museum geeft voortdurend reden tot zorg. Het blijft moeilijk om de
temperatuur en de vochtigheid stabiel en op acceptabele waardes te houden. Het klimaatsysteem van
het openbare gebouw de Cultuurfabriek conflicteert te vaak met ons ‘stand alone’-systeem in ons kleine
depot. Het externe depot in de Ritmeester geeft nog steeds reden tot zorg: het klimaat is er slecht, de
toegang tot het gebouw is slecht en de beschikbaarheid van deze locatie kan elk moment ophouden.
Dit heeft de aandacht van het bestuur maar ook zij zijn afhankelijk van de goede wil van vele partijen.
Nieuwe objecten
In 2017 zijn in totaal 71 objecten nieuw verkregen (de nrs. 9827 tm 9896).
Overzicht van de belangrijkste schenkers/bruikleengevers:
- Van Corry van Effink, zes dozen met oude schoolstempels
-		Van mevr. T. Brand, vier herdrukken van oude foto’s van Veenendaal rond 1900 en twee schilderijen.
- Van R. van Rijswijk, vijftien pentekeningen van diverse Veenendaalse locaties gemaakt door
Jan van Hardeveld.
-		Van mevr. C. Boers - van den Bosch, schilderij van Boveneind rond 1900 gemaakt door J.C. Achterberg.
- Van A. van Viegen, foto en veldzakboekje uit mobilisatietijd 1e WO met Arnoldus van de Bovenkamp.
- Van A.B. v.d. Vorst - van Hardeveld, Delftsblauw herinneringsbord van dienstverband bij de V.S.W.
van Johannes van Hardeveld (oud-wethouder, ‘Hans Beertje’).
-		Van mevr. Henzen - van Eimeren, twee pentekeningen van A.P. de Kleuver van de natuur.
- Van mevr. L. van Hoeflaken, een wit kanten mutsje met sluierrand uit periode 1900-1930.
- Van H. Koers, twee pentekeningen van het oude station en het oude postkantoor gemaakt door
Bert Kalter.
- Van J. Slagman, Bijbel en Psalmboek uit 1845 in gotisch schrift.
-		Van Gemeente Veenendaal en vishandel Rosendaal, 1e Vaatje Hollandse Nieuwe 2017.
- Van mevr. P.H. Spermon - Nijenhuis, rode collectebus met opschrift ‘Juliana Ziekenhuis Veenendaal’
uit 1953.
- Van Gemeentearchief Veenendaal, drie oude boekwerkjes uit 1751 en 1754 met Reglementen van de
Veenraden.
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-		Van de heer Bruidsman, Bewijs van Aandeel van de Frisia Wolspinnerij.
-		Van mevr. G.C. van de Weert - van Doorn, verschillende diploma’s met betrekking tot de Brandweer.
-		Van W.C. van Doorn, ingelijst portret van oud Veenendaals echtpaar W.C. van Doorn en Jannetje
Roelofsen in oude dracht.
Afstoting wegens meerdere zelfde exemplaren:
- 700 objecten uit collectie Hans Wegen.
Medewerkers van de werkgroep zijn:
- Cees Capiteijns, 		
- Natalie Kriek,		
- Ab van Kruistum, 		
Coördinator
Waarnemend coördinator

- Jeanne Schoots,
- Wim Veenendaal,
- Ineke Veenhof.

- Jan Ploegman,
- Gertjan van Nieuwamerongen.
Afscheid
Dik van den Berg, Gerard van Engelenburg en Francine van Appeldoorn beëindigden hun werkzaamheden
voor het museum en daarmee ook voor de werkgroep Collectiebeheer.

Totaal 13 groepen /
310 leerlingen

Educatieve producten
Jet en Jan, jong in 1910
Dit project wordt aangeboden aan groep 5 van de basisschool. De leerlingen hebben op school al een
verhaal gehoord over het gezin van Jet en Jan, die de leeftijd van de leerlingen van groep 5 hebben.
Daarom is het voor die leerlingen zo leuk om te ervaren hoe leeftijdgenootjes een eeuw geleden leefden.
Ze gaan koffiebonen malen, sokken stoppen, luiers wassen, met een griffel op een leitje schrijven,
producten wegen op een oude weegschaal, steltlopen, hoepelen. Het museumbezoek duurt ongeveer
anderhalf uur. De volgende scholen hebben in 2017 meegedaan:
- De Bron
1 groep
- De Grondtoon
1 groep
- Het Mozaïek
1 groep
- De Vuurvlinder
2 groepen
- De Rehobothschool
3 groepen
- De Steenblokschool
2 groepen
- Joh. Calvijnschool
3 groepen
Verder hebben we drie groepen 5 (59 leerlingen) van de Zonnepoort uit Elst (Gld) in ons museum
ontvangen. In het kader van ‘Grootmoeders tijd’ hebben ze de activiteiten van het Jet en Jan-project
uitgevoerd.
Ook hebben we één groep 5 (28 leerlingen) van de Montessorischool Aan de Basis ontvangen die als
afsluiting van het schooljaar een op maat gemaakt project hebben gehad, dat bestond uit een paar
activiteiten van het Jet en Jan-project en een rondleiding.

Totaal 6 groepen /
120 leerlingen

1855: Watersnood in Veenendaal				
Dit is een project dat we in samenwerking met het Gemeentearchief aanbieden. Het is bedoeld voor
groep 7 van de basisschool. De leerlingen zijn 40 minuten in het Museum en 40 minuten in het Gemeentearchief. Optioneel kunnen ze ook een bezoek aan het Watersnoodmonument brengen. Aan het einde van
het project weten de leerlingen wat voor grote invloed de watersnoodramp had op Veenendaal.
De volgende scholen hebben in 2017 meegedaan:
- Patrimoniumschool
1 groep					
- De Vuurvlinder
1 groep			
- Beatrixschool
1 groep				
- Joh. Calvijnschool
3 groepen					
Geschiedenis dag Ichthus College
Op dinsdag 21 februari hebben wij weer leerlingen van het Ichthus College welkom mogen heten voor
de jaarlijkse geschiedenisdag. Dit jaar zijn er acht VWO 5 leerlingen onder leiding van een docent, die
uit de documentatie van het museum een examenopdracht moeten maken en het is leuk om te zien hoe
gemotiveerd en belangstellend de leerlingen aan de slag gaan.
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De presentatie wordt gedaan door:
- Anneke Koning,
- Ineke Veenhof,
- Agnes Witteveen.
- Dori Meijboom,
- Joke Oost,
- Riet Stoop.
Coördinator
Waarnemend coördinator

Verder helpen mee:
- Bertha van Beek,
- Corrie Boers,
- Wil Martelhoff,

- Ineke Veenhof,
- Agnes Witteveen.
Inrichting
Dit jaar zijn er weer enkele tentoonstellingen ingericht en wat bijzonder interessant is, we hebben een
start gemaakt met de herinrichting van ons museum. Het inrichten van een expositie, maar zeker ook
het weer leeghalen ervan vraagt elke keer weer de inzet van vele medewerkers.
Vrijwilligers die uren, dagen besteden aan het voorzichtig behandelen van de objecten en materialen bij
de inrichting en vervolgens na een aantal maanden aan de slag gaan om diezelfde tentoonstelling weer
netjes te ontmantelen.
Neem de grote tentoonstelling ‘Made in Veenendaal’ waaraan dertien bedrijven uit Veenendaal deelnamen, die moet eind maart ontruimd worden. Een flinke klus, waarbij de ruimte voor het museum en
de grote zaal leeg komen voor de volgende tentoonstelling. En elke keer weer laat een ontruiming een
grote leegte achter, zeker bij ‘Made in Veenendaal’.
De volgende tentoonstelling is onze Jubileumtentoonstelling ’Haagse School, Hollandse Pracht’ en
‘Pracht en Praal in Museum Veenendaal’. Een duo expositie van een geheel andere inrichtingsorde,
maar zeker niet minder intensief en ook weer met een mooi resultaat.
Het poppenhuis van tandarts De Nooij is helemaal opgeknapt, gerestaureerd en is sinds dit jaar in volle
pracht te bewonderen. Ter bescherming is het poppenhuis in een stevige glazen vitrine geplaatst.
In prettige samenwerking met de makelaar en de verhuurder/eigenaar van ‘Colorant’ kan het museum
tijdelijk gebruikmaken van de leegstaande winkelruimte.
We hebben met veel plezier de winkeletalages in ‘Colorant’ ingericht, zodat het winkelend publiek langs
de Brouwersgracht en op het Thoomesplein kennis kan maken met ons museum. Na een lange, maar
degelijke voorbereidingsperiode door de stuurgroep ‘Herinrichting’ in samenwerking met decorontwerper André Postma en tentoonstellingsbouwer Kloosterboer, is een start gemaakt met de
herinrichting van de vaste tentoonstellingsruimten. In de voorbereiding op de eerste herinrichtingsactiviteiten is het schooltje samen met een grote maquettebak in de voorruimte in de hal geplaatst.

Foto: Nico van Ginkel

Het schilderij over de opvang van Veenendalers in
de Geertekerk te Utrecht ten tijde van de watersnood in 1855, is aan restauratie toe en is terug
gegaan naar onze bruikleengever ‘het Centraal
Museum’ te Utrecht. Deze operatie luidt de start
in van de herinrichting.
In de periode november/december is de vroegere
‘Schatkamer’ helemaal ontmanteld en zijn twee
vitrines in ‘het historische straatje’ leeggemaakt.
De objecten zijn netjes naar de opslag gebracht of
zoals onze Aak, geplaatst in de grote zaal. De Aak
staat nu al bijna op de plaats, waar deze straks in
de nieuwe opstelling komt te staan.
Nu is er ruimte om de tentoonstellingsbouwer zijn
werk te laten doen. Twee straatvitrines zijn fors
verkleind om twee nieuwe broodnodige opslagruimtes te maken, twee andere vitrines zijn geheel
verwijderd om de nieuwe ruimte voor wisselexposities groter te maken.
Jaarverslag 2017 Museum Veenendaal
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Het mooie ‘Van Schuppen’ raam is verplaatst naar de nieuw in te richten tabakshoek in onze achterzaal. Het hangt nu met een prachtige nieuwe verlichting aan de oostelijke muur.

De paternosterkast met maquettes is voorzien
van twee extra glazen panelen, zodat de bezoeker
meer overzicht heeft bij het maken van zijn keuze
welke bak op ooghoogte komt te staan.
Kortom een stevige ingreep met een geweldig
resultaat.
Sinds eind december beschikt Museum Veenendaal over een prachtige nieuwe wisselexpositieruimte.
En zijn de voorbereidingen getroffen om aan de
herinrichting in 2018 vervolg te geven.
Met dank aan de Stuurgroep Herinrichting:
- Mark Arens,
- Anton Ike,
- Natalie Kriek,
- Jan van de Scheur.

De leden van de werkgroep Inrichting zijn:
- Huub van Berkel,
- Gert Bolderman,
- Bert van Burken,
- Eep van Burken,
- Cees Capiteijns,
- Cees Dam,
Coördinator
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- Jan van de Scheur.
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-

Sonja Doppen,
Gerard van Engelenburg,
Eke de Leeuw,
Gerda van der Mijn,
Henk van Voskuilen,
Hans Wegen.

Kinderworkshops
In 2017 heeft Museum Veenendaal in totaal 193
kinderen mogen ontvangen. Het gaat om:
- drie verjaardagsfeestjes,
- twaalf reguliere kinderworkshops,
- twee kinderworkshops in het kader van
‘Proef Cultuur’,
- vijf kinderworkshops in de Kidsweek,
- twee kinderworkshops voor BSO Montessori,
- één kinderworkshop en een rondleiding
voor een grote groep van 23 Russische
kinderen.
Medewerkers van de Werkgroep
Kinderworkshops:
- Henny Kiela,
- Riet Stoop,
- Gerrie Lagerweij,
- Willy Vellinga.
- Coby Meijer,
Coördinator

- Janny Visser.
Helaas heeft Janny Visser het bestuur eind 2017
laten weten niet langer meer als vrijwilliger aan
Museum Veenendaal verbonden te willen zijn. Na
zeven jaar met plezier de kinderworkshops te hebben verzorgd, vindt zij het genoeg geweest.
Wij respecteren haar beslissing en wensen haar
een rustigere tijd toe in een nieuwe woonomgeving.
Gerrie Lagerweij heeft ook altijd met veel enthousiasme geholpen. Het wordt haar mede gezien
haar leeftijd van 90 jaar allemaal te vermoeiend en
daarom gaat ook zij het rustiger aan doen.
Van beide dames is in december afscheid
genomen.

Janny heeft voorafgaand aan iedere workshop of feestje een inleiding door het museum verzorgd.
Een greep uit de reacties van kinderen die door Janny in de loop der jaren zijn opgetekend.
- In de ‘Schatkamer’ bij de Aak: ‘Juf wat is dat?’ Dat is water en daar vaart de aak op.
Het kind is oprecht verbaasd en vraagt ‘Rijdt deze boot op WATER dan?’.
- Ik zit enthousiast te vertellen over sigaren en kinderarbeid. Een kleintje vraagt na afloop verlegen
‘Juf, wat IS een eh eh zegaar?’. Gelukkig kan ik die aanwijzen.
- De kinderen van Montessori BSO moeten een vakantieboek maken van hun favoriete land en ze
kiezen bijvoorbeeld Italië. Ik zeg ‘mooi en wat hoort bij dat land?’ Pizza en macaroni.
Een jongen kiest Duitsland en op mijn vraag wat bij dat land hoort, antwoordt hij bloedserieus ‘Moffen
en illegaal vuurwerk’.
- Nadat ik had verteld over de Watersnoodramp was de groep kinderen zeer onder de indruk.
‘Maar juf waarom belden de mensen dan niet met hun mobieltje?’.
- Sanne is een trouw klantje en viert haar verjaardag in ons museum. Na afloop hoor ik haar toevallig
dol enthousiast tegen haar moeder zeggen ‘Ik heb nog NOOIT in mijn HELE leven zo’n fijne verjaardag
gehad’. Ze is die dag dan ook al zes jaar geworden.
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Public Relations
Met de verkregen inzichten middels ‘Advies op Maat’ is dit jaar de verdere professionalisering van onze
Public Relations speerpunt. Nadat duidelijk is geworden dat Museum Veenendaal een financiële impuls
krijgt van de Gemeente Veenendaal is vooruitlopend op de benoeming van een tweede betaalde medewerker, een parttime kracht aangetrokken voor één dagdeel per week, te weten Danine Timmer.
Danine leert ons om een professioneel programma te gebruiken voor onze Nieuwsflits, uitnodigingen
en berichten aan onze vrijwilligers, vrienden en externe relaties. Onder haar deskundige leiding is het
PR-plan ‘Beleef Museum Veenendaal’ tot stand gekomen. Ook heeft zij een begin gemaakt met onze
activiteitenkalender en met de invulling van het marketingplan: wat moet er aan PR gebeuren rondom
tentoonstellingen en activiteiten. Op basis hiervan zijn onze interne draaiboeken bijgewerkt en
aangevuld.
Vervolgens is in samenwerking met het Landschap Erfgoed Utrecht de profielschets ontwikkeld voor
de medewerker Publieksbereik, die wij in de persoon van Inge Nederpelt per 1 januari 2018 hebben
aangetrokken.
Truus Roelofs heeft zes keer onze interne Nieuwsbrief verzorgd.
Over journalistieke belangstelling voor ons museum hebben wij in het Jubileumjaar niet te klagen.
Enkele voorbeelden:
- De ‘Rijnpost’ heeft vele artikelen aan de activiteiten van ons museum gewijd. Zo heeft de lezer zich ook
een beeld kunnen vormen over alle voorbereidingen die met een Jubileumtentoonstelling zijn gemoeid
en over de werkzaamheden rondom een verbouwing.
- In ‘De Gelderlander’ is een interview geplaatst over onze zoektocht naar een volwaardig depot.
Ook Radio M en RTV Utrecht hebben hieraan aandacht geschonken.
- Radio Soest heeft een uitzending gewijd aan ’25 jaar Museum Veenendaal’.
- Radio Stilok heeft in ons museum een rapportage gemaakt over het ambacht van het sigaren maken.

Museum Veenendaal is actief op Facebook, Twitter en Instagram. Maar ook op de app ‘Veenendaal City
Guide’ van Winkelstad Veenendaal. Onze website is dringend aan vervanging toe. In samenwerking met
Danine Timmer en Invictus Online Marketing gaat de nieuwe website op 19 december in de lucht.
Dit jaar is ook een banner gemaakt om Museum Veenendaal beter zichtbaar te laten zijn bij interne en
externe evenementen. Leden van de werkgroep zijn:
- Martin Brink,
- Koert Pieters,
- Natalie Kriek,
- Jan Ploegman,
- Eke de Leeuw,
- Truus Roelofs,
- Tine Orsel,
- Annemiek Schweinsberg.
Coördinator ad interim
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- Theo van Hardeveld.
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Rondleidingen
In 2017 hebben 24 rondleidingen plaatsgevonden om zo’n 370 geïnteresseerden kennis te laten maken
met de geschiedenis van Veenendaal. In verband met de interne verbouwing zijn in de maand december
geen rondleidingen georganiseerd. De groep museumgidsen heeft muZIEum in Nijmegen bezocht om
zelf het verschil te ervaren tussen zien en niet-zien.
Naast de meer reguliere rondleidingen voor familie- en vriendengroepen hebben we ook dit jaar een
aantal bijzondere groepen mogen verwelkomen:
- Zo hebben we in ons museum vluchtelingen
		 uit Eritrea mogen ontvangen in samenwerking
met Stichting Vluchtelingenwerk.
- Met de Stichting I.C.F. Veenendaal hebben we
		 Nieuwe Veenendalers verwelkomd.
- Ook leden van NVVH Vrouwennetwerk
		 Veenendaal zijn in ons museum onthaald.
		 Zij hebben Museum Veenendaal als jaarproject
		 2017 gekozen om bij te dragen aan de
		 verwezenlijking van de aankoop van het
		 schilderij ‘Ochtendstemming’ van P.C. Gabriël.

Foto: Nico van Ginkel

Op verzoek en ter versterking van onze relatie hebben we met alle plezier een rondleiding met een
workshop ‘Sigaren maken’ verzorgd voor onze collega’s van het Gemeentearchief.

Uiteraard hebben alle medewerkers van Museum Veenendaal de gelegenheid gehad om in een speciale
rondleiding kennis te nemen van onze Jubileumtentoonstelling met werken uit de Haagse School en 25
bijzondere Veenendaalse objecten. Onze museumgidsen zijn:
- Mark Arens,
- Gerda van der Mijn,
- Joop Baan,
- Annemiek Schweinsberg,
- Cor Bel,
- Janny Visser,
- Huub van Berkel,
- Hans Wegen.
- Bram den Boer,
Coördinator
Waarnemend coördinator

- Lily Swens,
- Anneke Koning.
Jaarverslag 2017 Museum Veenendaal
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Stichting Beheer Cultuurcluster Veenendaal (SBCV)

Museum Veenendaal maakt samen met de bibliotheek, de kunstuitleen en de HVOV deel uit van de
Cultuurfabriek. De Gemeente Veenendaal (eigenaar) heeft voor dit unieke gebouw gezocht naar een
beheermodel waarbij de diverse gebruikers gezamenlijk zorgen voor het (interne) beheer van dit
mooie gebouw.
Om dit mogelijk te maken is de SBCV opgericht waarin de gebruikers zijn vertegenwoordigd en ieder
bestuurslid een bepaalde kerntaak binnen het bestuur heeft. Guus Peeters vertegenwoordigt het
museum in de SBCV en heeft vanuit zijn professie het beheer van het interne facilitaire deel van het
gebouw en de technische installaties onder zijn verantwoordelijkheid. De zogeheten buitenschil van
het gebouw wordt door de Gemeente Veenendaal beheerd.
Het bestuur van de SBCV wordt naast vertegenwoordigers van de gebruikers, verder gevormd door
een secretaris, penningmeester en voorzitter; deze drie onafhankelijke personen zijn niet gebonden
aan een gebruiker.
Met de gebruikers van de Cultuurfabriek en de gebruikers het ‘Spectrum’, waar de Muzen en de Volksuniversiteit zijn ondergebracht, proberen we zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de gebouwen.
Zo verhuurt de SBCV o.a. diverse ruimten aan externe partijen waardoor extra inkomsten worden
gegenereerd. Het positief saldo wordt, na aftrek van de kosten, naar rato verdeeld onder de gebruikers
van de gebouwen. De stichting SBCV heeft mede tot doel om de samenwerking tussen de gebruikers
van de Cultuurfabriek en het Spectrum te bevorderen.
Ook specifieke zaken als klimaatbeheersing, energiebesparing en toegang/veiligheidsproblematiek worden gecoördineerd door de SBCV, onderling tussen de gebruikers
en met de eigenaar van het gebouw. Daarnaast voert de SBCV meerjarig (intern)
onderhoud uit aan de gebouwen.
Zo is het afgelopen jaar grootschalig onderhoud gedaan aan het schilderwerk, zijn de
roltrappen extra gereinigd en is de derde fase van de vervanging van de bestaande
verlichting door energiezuinige LED-verlichting uitgevoerd en door de SBCV
gecoördineerd en gefinancierd.
Ook is een grote PV-zonne-installatie op het dak van de Cultuurfabriek door de SBCV
ontwikkeld, gecoördineerd en uitgevoerd, waardoor de inkoop van elektriciteit
drastisch is afgenomen. Deze zonne-installatie is ook door de SBCV bekostigd.
In de verhuurbare zalen is het meubilair vervangen en zijn ook de geluidsinstallaties
geoptimaliseerd.
In de Cultuurfabriek bevindt zich een aantal zogeheten AED’s. Omdat de levensduur
op een eind liep, zijn nieuwe AED’s besteld en door de SBCV bekostigd.
Tot slot is opdracht gegeven om de grote video-wall in de centrale hal van de Cultuurfabriek te vervangen door een nieuw systeem met betere beeldkwaliteit.
Jaarlijks worden gezamenlijke calamiteiten-oefeningen gehouden waarbij geoefend wordt hoe te
handelen bij een eventuele ontruiming. De oefeningen proberen we zo veel mogelijk af te stemmen
met onder andere de brandweer.
Namens de Stichting Beheer Cultuurcluster Veenendaal,
Guus Peeters
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taa
l

32

De
cem
be
r

27
1

No
vem
be
r

Ok
tob
er

4
117

Sep
tem
be
r

1
4
3
10
127

Au
gus
tus

9

4
10
8

Jul
i

35
2

Jun
i

61
9

Me
i

Ma
art

64
4

Ap
ril

Feb
rua
ri

BETALEND € 4,00
BETALEND € 2,00
SENIORENACTIE € 2,00
BETALEND € 6,50 KOFFIE-ARRANGEMENT
GRATIS KINDEREN
GRATIS GASTEN
GRATIS GASTEN MADE IN VEENENDAAL
MK

Jan
ua
ri

B����������������� 2017

398
25
16
46
73
52
14
1516

S������������
SCHOLIEREN

J�J
J&J BEGELEIDERS

HIP
HIP BEGELEIDERS

W���������
WATERSNOOD BEGELEIDERS

K�����������
KINDERARBEID BEGELEIDERS

40
12
22
1
63
14
43
5

71
19
47
2

P������ BSO M����������
PROJECT BSO MONTESSORIE BEGELEIDING

W�������
K����������
G������

19
10

14
10

34
7

21

BETAALD € 4,00
BETAALD € 2,00
GRATIS
MK
BETAALD € 6,50 KOFFIE-ARRANGEMENT

1

1

11

7

7

26
3
7

12
2
12

8

4

8

22
386
114
161
10
119
25
43
5
38
5
129
35

7
8
4

35

62
3

14

11

19

71
14
143
60
15
30

4
4

7

4
16

4
16

14
44
6

M��� �� V���������
L����� J�� N������
BETAALD € 5,00
MK + € 1,00

15
14
15

11
5

14

L����� G����������
6
8

BETAALD € 5,00
MK + € 1,00

6
8

T������ A�� D����
46
16

BETAALD € 5,00
MK + € 1,00

46
16

T������ M��������
12
13

BETAALD € 5,00
MK + € 1,00

O������ ���������������������
M��������� 3 �/� 9 �����

12
13
73

73
19
1
37

BETAALD € 4,00
GRATIS
MK

S��������� ��� K��� C�����
O��� M������������

19
1
37
23

23

GRATIS
MK

295
19

295
19

4
23
6

4
23
6

60
4

144
32

115
20

115
20

324
89
21

324
89
21

P���� C������
BETAALD € 4,00
MK

K����� ��� ����� ��� K��� C�����
K���������
84
28

GRATIS
MK

G�������������
GRATIS
MK

K���� �� ��������������
GRATIS
MK

K�������
T������ ������ �� ����������

36
34

BETAALD
MK

30
14

66
48

L����� M��� H���
BETAALD € 5,00
MK + € 1,00

2
19

2
19

145

145

L����� ����������� �� V���������
GRATIS

L����� �������������
MK + € 1,00
GRATIS (VRIJWILLIGERS)
367

586
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540

507

227

219

281

265

662

964

433

1
10
171

1
10
5222
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