JAARVERSLAG 2019

MUSEUM VEENENDAAL WEET ZICH IN 2019 GESTEUND DOOR:
◆ Adarte
◆ Algeme en Rijksarchief Brussel
◆ A N W B-fonds
◆ B edrijvenkring O ndernemend Ve enenda al
◆ B e zoekerscentrum Fort a an de Buurste eg
◆ Bite restaurant Ve enenda al
◆ Bombardon Ve enenda al
◆ Boschland accountants en adviseurs E de
◆ Elisabeth We eshuismuseum C ulemborg
◆ G e elvinck Muziek Muse a
◆ G e ertekerk Utrecht
◆ G elderse Roos
◆ G elders Archief
◆ G eme ente Ve enenda al
◆ G eme ente archief Ve enenda al
◆ Invictus O nline Marketing
◆ Kf H ein fonds
◆ K&O Ve enenda al
◆ Landschap Erfgoed Utrecht
◆ Le enheren van het Sticht
◆ Ma agdenhuismuseum Antwerpen
◆ MPO / H eritage Auctions E urope
◆ N ationa al Militair Museum Soesterberg
◆ Olenz notarissen Ve enenda al
◆ Particuliere Bruikle engevers
◆ Partners in de C ultuurfabriek
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Paul H ageman Ve enenda al
P CI N ederland
Pe at Art, Dioni ten Busschen Amsterdam
Prins B ernhard C ultuurfonds
R abobank
Rijksmuseum Amsterdam
Rijnpost
Sche epjeswol harmonie Ve enenda al
Sche epva artmuseum Amsterdam
School en C ultuur Ve enenda al
Simonis & Buunk E de
Ste enbergen Sierbestrating
Stichting D e Greb
Stichting Gilbert van Schoonbeke Ve enenda al
Stichting KunstB a artG unst
Stichting Mooi Binnenveld
Ta eke Stol Ve enenda al
Tanis Groenten en Fruit
Van der Valk Ve enenda al
Van Hunnik R eclame
V S B fonds
Waterschap Vallei en Veluwe
Werf B atavialand Lelystad
Woudenberg Dranken Wageningen

◆ en al onze vrijwilligers

Vrienden van Museum Veenendaal
Speciale dank ga at na ar onze Vrienden van
Museum Ve enenda al. Zowel onze particuliere
vrienden als onze bedrijfsvrienden zijn e en ze er
gewa ard e erd e ste un in on z e rug.
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Colofon
Alle foto’s in dit jaarverslag, tenzij anders
vermeld, komen uit het archief van Museum
Veenendaal en zijn gemaakt door vrijwilligers
van het museum.
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TERUG KIJKEN EN VOORUIT ZIEN
Museum Ve enenda al kijkt terug op e en mooi en succesvol ja ar. H et museum is nooit
e erder door zo ve el volwassenen én kinderen be zocht. Da ar zijn we trots op. O nze
prachtige tentoonstellingen met de vele activiteiten zijn de basis voor dit succes.
H et afgelopen ja ar is het convenant met de culturele partners ondertekend. H et
museum he eft zich samen met de andere partners bereid verkla ard om de cultuurimpuls van de G eme ente Ve enenda al uit te voeren.
H et convenant toont a an dat het museum erg ondernemend is. We zien én
benutten de kansen die op ons pad komen. Zo hebben wij het afgelopen ja ar het
project rondom Gilbert 2019 omarmd. D e link tussen Gilbert van Schoonbeke en
Museum Ve enenda al is ondernemendheid. Gilbert is e en echte ondernemer in hart
en nieren. Hij beschikt over competenties die symbool sta an voor e en ondernemend
type: initiatiefrijk, innovatief, durf en kansen zien.

Aansprekende tentoonstellingen en activiteiten
Door samen te werken met lokale, nationale en internationale collega-instellingen is
ons museum er in gesla agd om drie prachtige wisseltentoonstellingen te organiseren
in het teken van Gilbert van Schoonbeke. Alle tentoonstellingen hebben voor nieuwe
verbindingen ge zorgd.
Met onze vierde tentoonstelling leggen wij de verbinding tussen de ve enontginning
en de huidige ontwikkelingen op het gebied van waterhuishouding. Bij alle tentoonstellingen hebben wij wa ardevolle lokale, nationale en zelfs internationale bruiklenen
mogen exposeren.
Museum Ve enenda al he eft zijn tentoonstellingen en de da ara an gerelate erde
activiteiten van e en historische ondergrond voorzien. Da arvoor mogen wij begin
februari 2020 e en compliment van de Stichting Gilbertja ar ontvangen.
Met regelma at hebben wij activiteiten voor jong en oud georganise erd. N a ast onze
educatieve projecten, (kinder-) workshops, le zingen en rondleidingen is dit ja ar het
Ritme ester event gehouden. Da arna ast zijn er mini-exposities georganise erd zoals
de ‘Ve ense Mantel der Liefde’ en ‘Moz art, pianovirtuoos’.
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Museum Veenendaal komt naar je toe
Als museum vinden wij het belangrijk dat zo ve el mogelijk mensen kennis kunnen maken met erfgoed. Dit doen we door
me er duurz ame verbindingen te leggen met de inwoners van Ve enenda al. E en voorbe eld is het Pop Up Buurtmuseum dat
in samenwerking met B e eldend Ve enenda al en buurtbewoners is gere alise erd.

Vooruit zien
In 2020 is het precies 60 ja ar geleden dat Stichts en G elders Ve enenda al é én werden. Museum Ve enenda al is initiator
van het project ‘Ve enenda al verenigd/t’. N a ast de tentoonstelling ‘Van Industriedorp na ar Provinciestad, Ve enenda al 19602020’, wordt ook buiten het museum e en a antal grootschalige (historische) publieksactiviteiten georganise erd. Samen met
besta ande en nieuwe partners kunnen we met de talenten van onze medewerkers en vrijwilligers, ook in het komende ja ar
mooie stappen zetten.

Tenslotte
In dit ja arverslag nemen we u me e langs de hoogtepunten van 2019. O nze dank ga at uit na ar de geme ente Ve enenda al,
na ar onze Vrienden van Museum Ve enenda al en alle personen, bedrijven en instellingen die ons op welke manier dan ook
hebben ondersteund. O ns te am van enthousiaste vrijwilligers is van onschatbare wa arde voor het museum.

N amens het bestuur van
Stichting Museum Ve enenda al
Theo van H ardeveld, voorzitter
April 2020
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BESTUUR MUSEUM VEENENDAAL
D e samenstelling van het bestuur is in 2019 ongewijzigd gebleven. H et bestuur besta at uit:
Voorzitter

Theo van Hardeveld

Secretaris

Annemiek Schweinsberg

Penningmeester

G er van der Zwan

Bestuurslid Algemene Zaken

G ertjan van Nieuwamerongen

Bestuurslid Museale Zaken
en Personeelszaken

Mark Arens

Martin Brink is adviseur van het bestuur.

G er van der Zwan he eft a angegeven in de loop van het e erste halfja ar van 2020 de functie van penningme ester
te willen ne erleggen. Zijn opvolger H enk Wijnberger is per 1 januari 2020 tot het bestuur toegetreden.

Medewerkers
In 2019 he eft Museum Ve enenda al twe e parttime medewerkers in loondienst. Dat zijn conservator N atalie Kriek en medewerker
publieksbereik Inge N ederpelt. O ok dit ja ar we er blijkt onze slagkracht met 1.0 fte kwetsba ar door de ziekteperiodes van beide
medewerkers.
H et contract met Inge is op 15 december 2019 be ëindigd. H a ar opvolgster Annelijn van B eugen mogen we per 1 januari 2020 verwelkomen. Inge blijft vooralsnog als medewerker publieksbereik verbonden a an het project Ve enenda al Verenigd/t.

Ethische Code voor Musea
D e internationale museumdefinitie, opgesteld door het International C ouncil of Museums (IC O M), luidt: ‘E en museum is e en
permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste sta at a an de samenleving en ha ar
ontwikkeling. E en museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presente ert, documente ert en ge eft bekendheid a an de materiële en
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’.
Museum Ve enenda al base ert zijn handelwijze en het kwaliteitssyste em op de Ethische C ode voor Muse a en de voorwa arden die
a an e en erkend museum in N ederland worden gesteld.
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Governance Code Cultuur
Stichting Museum Veenendaal past de principes toe van
de Governance Code Cultuur. De organisatie volgt de
aanbevelingen op en wijkt indien noodzakelijk, daar alleen
gemotiveerd van af.
D e ma atschappelijke doelstelling van Museum Ve enenda al is het
inrichten en beheren van het museum om het culturele erfgoed
van Ve enenda al in stand te houden. H et museum wil voor zijn
be zoekers en de inwoners van Ve enenda al e en podium voor kunst
en historie zijn, over het verleden, heden en toekomst van de stad
en ha ar regio.
O pen en toegankelijk, in e en constructieve samenwerking met
andere (culturele) partners op het gebied van activiteiten en
communicatie. Vanuit de ze ma atschappelijke doelstelling is het
museum vrij toegankelijk voor de cliënten van de dagbesteding
voor ouderen ‘G oed voor Elka ar’ en voor de cursisten van het
Ta alhuis Ve enenda al.
O m nieuwe inwoners ook kennis te laten maken met het culturele
erfgoed van hun huidige woonpla ats, is Museum Ve enenda al
a anwe zig op de Informatiedag voor nieuwe inwoners van de
G eme ente Ve enenda al.
Stichting Museum Ve enenda al volgt het bestuur model. H et
bestuur he eft in 2019 het B eleidsplan 2015-2020 ge ëvalue erd.
D e planning van nog relevante en nieuwe beleidsvoornemens
voor de komende vier jaren is vastgesteld en vastgelegd in het
B eleidsplan 2020-2023. G ewerkt wordt in e en cultuur van
openheid en a anspre ekba arheid. O ok in 2019 hebben alle
bestuursleden geen aan het museum te relateren nevenbetrekking.

organisatie en ha ar medewerkers/vrijwilligers en het schept de randvoorwa arden voor e en goede en veilige werkomgeving. Museum
Ve enenda al hecht ve el wa arde a an de bescherming van persoonsgegevens. In onze Private Policy informeren wij hoe wij omga an met
persoonsgegevens. D e ze Private Policy sta at vermeld op
onze site. O p basis van de regelgeving van de Algemene
Verordening G egevensbescherming is met iedere medewerker
en vrijwilliger e en verwerkingsparagra af tot stand gekomen. Voor
bestuur en de andere vrijwilligers geldt het vrijwilligersbeleid dat
in 2019 is geüpdatet. H et bestuur he eft e en vacatievergoeding
ontvangen. H et beloningsbeleid voor de medewerkers stemt
overe en met wettelijke voorschriften en subsidievoorwa arden.
H et bestuur bevordert goede wederzijdse betrekkingen
met interne en externe belanghebbenden. In 2019 he eft
Museum Ve enenda al actief geparticipe erd in het ‘Gilbertja ar’ van
Ve enenda al.
Museum Ve enenda al kent ge en Ra ad van toe zicht. Via zelfaudit
evalue ert het bestuur ja arlijks het gevoerde beleid ten a anzien van
risicobehe ersing en interne controle. D e geme ente Ve enenda al
beoorde elt de nagestre efde en gere alise erde prestaties op basis van de ja arlijkse culture el inhoudelijke prestatie afspraken
als onverbrekelijk onderde el van de subsidieverlening. D e ja arrekening 2019 is opgesteld door mth accountants & adviseurs
b.v. te Ve enenda al. Bij de ja arrekening is e en beoordelingsverklaring verstrekt. G e zien de wisseling van penningme ester in
2020 is besloten om ook in het komende ja ar bij genoemd extern
accountantskantoor te blijven.

Bij het bestuur liggen alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de leiding, het functioneren en de resultaten van
Museum Veenendaal. Onderling is afgestemd over ieders
aandachtsgebied en dat komt mede tot uiting in de functiebenaming. G ezien de komst van een bestuurslid Algemene
Zaken in de loop van 2018, heeft in 2019 een update van de
bestuurstaken plaatsgevonden. Daarmee zijn bestuurders zich
(opnieuw) bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en zij handelen
daarnaar.
H et bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en
regelgeving, het artistiek en z akelijk beleid en het behe ersen
van de risico’s die verbonden zijn a an de activiteiten van de
Museum Veenendaal Jaarverslag 2019
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MUSEALE ZAKEN
Bezoekers

6000

In 2019 hebben wij 5.774 be zoekers mogen
verwelkomen. Niet verwerkt in onze cijfers is het
extra a antal van ruim 2.000 kinderen dat he eft
de elgenomen a an het project ‘Ik ben Gilbert’.
In 2019 is het a antal volgers op Instagram, Twitter en
Facebook gegroeid met 20% tot ruim 1.500 volgers.
D e website is ruim 27.500 ke er be zocht; dat is 10%
me er dan in 2018.
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Gilbertjaar 2019
N a de voorbereidingen in 2018 zetten wij ons het hele ja ar in
met tentoonstellingen en activiteiten om het pla atselijk initiatief
te doen slagen en wa ar mogelijk met nog me er partijen samen
te werken. Da arna ast biedt de historische kapstok Gilbert e en
uitgele zen mogelijkheid om het eigen muse ale Verha al van
Ve enenda al te toetsen en wa ar mogelijk te verbeteren.
O nze doelen zijn ruimschoots geha ald. We hebben bijzondere bruiklenen mogen exposeren en da arme e ware muse ale
publiekstrekkers na ar Ve enenda al geha ald. O nze contacten
hebben ve el informatie opgeleverd, wa arme e wij de thema’s
rondom turfwinning en water in onze vaste tentoonstelling
inhoudelijk hebben kunnen verbeteren.
Met vele partijen is samengewerkt om ieders Gilbert initiatief
te doen slagen. Zoals het arrangement Ve ense turfa ak, het
Pop Up Buurtmuseum en de loge erpartij in het museum
van het Moz aïek van Gilbert, gema akt uit 2500 ka artjes die
door vele basisschoolle erlingen zijn ingekleurd. Da arna ast
is ook samengewerkt met brouwerij G hoplin, met B e eldend
Ve enenda al en met de pla atselijke Scootmobiel en Jeu de
Boules clubs bij hun uitwisselingsprogramma.
8
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H et museum he eft e en bijdrage kunnen leveren a an de inhoud
van de historische brochure ‘Ik ben Gilbert’. Met Ve ense turf
en achtergrondinformatie is Ve enenda al in de zomerma anden
‘uitgedragen’ in de tijdelijke expositie ‘Rijk worden op de werf
van de G ouden E euw’ over Gilbert van Schoonbeke in het
Ma agdenmuseum te Antwerpen.
Foto: Bibliotheek Veenendaal

Grebbelinie
Hoewel het provinciale project ‘Grebbelinie boven water’ inmiddels is afgerond, zijn wij nog altijd via de G ebiedscoöperatie O-gen
op het platform Grebbelinie a anwe zig om onze samenwerking, na ast het be zoekerscentrum op het Fort a an de Buurste eg, wa ar
mogelijk ook met anderen a an te ga an of te versterken.

Museumvereniging, Stichting Museumkaart en Landschap Erfgoed Utrecht
D e contacten met de ze brancheorganisaties zijn belangrijk. Via hen blijven wij op de hoogte van alle ontwikkelingen op landelijk en
regiona al gebied. Museum Ve enenda al participe ert in de landelijke Museumwe ek, de Kidswe ek en de Ma and van de G eschiedenis en
ne emt ten behoeve van zijn professionalisering de el a an netwerkbije enkomsten en trainingen.
Wat de verkoop van de Museumka art betreft, sta an wij ook in 2019 in de top 10 van muse a die in de ma and december mé ér ka arten
hebben verkocht dan in de decemberma and van het ja ar da arvoor.

Sponsoren
Voor de inrichting van en de activiteiten rondom de tentoonstellingen ‘Ve enra adschap a an het roer’ en ‘Hoog water in de G elderse
Vallei’ hebben wij e en subsidie van het Waterschap Vallei en Veluwe mogen ontvangen. Da arna ast hebben met name Boschland
accountants en adviseurs uit E de, Bite R estaurant en Van Hunnik R eclame uit Ve enenda al ons bij onze activiteiten ondersteund.

Vriend van Museum Veenendaal
D e steun van particuliere en bedrijfsvrienden is onontbe erlijk om onze doelstellingen te re aliseren c.q. om nieuwe objecten voor onze
collectie a an te kopen.

Wit-Russische kinderen in Veenendaal
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid ontvangt Museum
Veenendaal om de twee jaar met een specifiek programma
een groep Wit-Russische kinderen uit de omgeving van Tsjernobyl.
In 2019 ga an 21 kinderen a an de slag met de workshop ‘E en
kei mooie herinnering a an Ve enenda al’. O mdat het scha apje
Jimmie het symbool is voor de kinderactiviteiten in Museum
Ve enenda al, is de opdracht om e en kei te beschilderen na ar
e en voorbe eld van Jimmie of andere schapen. Dat levert na e en
uur prachtige resultaten op. Vervolgens zijn de kinderen en hun
begeleiders rondgeleid door het museum.
N a afloop krijgen de kinderen e en snoeptasje me e. Mede
door diverse ondernemingen die gesponsord hebben en
onze vrijwilligers is e en middagje Museum Ve enenda al e en
groot succes. We bedanken Ste enbergen Sierbestrating,
Tanis groenten en fruit en Stichting KunstBa artG unst voor
hun bijdrage.
Museum Veenendaal Jaarverslag 2019
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KLIMAAT, BELICHTING EN VEILIGHEID
In het verslagja ar he eft de zorg voor e en goed en stabiel klima at voor
museum en depots op stip in de prioriteitenlijst gesta an. E n dit z al het
komende ja ar ook zo moeten blijven. Als geregistre erd museum moet
Museum Ve enenda al immers voldoen a an strenge eisen en de huidige
installaties in de C ultuurfabriek zijn niet geschikt voor e en museum. Wij zijn
en blijven in gesprek met de geme entelijke adviseurs en BAM om te komen
tot mogelijke a anpassingen van de installaties.
Wij hebben luchtbe- en ontvochtigingsapparatuur a angeschaft voor de
museumruimten. O ndanks de ze verbeteringen én e en strikte toepassing
van het beleid a anga ande het automatisch sluiten van de gla zen toegangsdeur en het weren van natte jassen, is het klima at niet altijd voldoende
stabiel. Voor het e erst in onze geschiedenis is da ardoor e en verzoek om
e en bruikle en afgewe zen. G elukkig hebben wij na a anschaf van e en extra
klima atvitrine de prachtige voorstudie van het schilderij ‘O chtendstemming’
van P.J. C. G abriël - bruikle en van het Rijksmuseum Amsterdam – wel
kunnen tentoonstellen.
Alle ramen van ons museum zijn voorzien van e en U V- en zonwerende folie.
In 2019 is begonnen met het intensiveren van lichtmetingen en da arme e
ga an we ook in 2020 verder. O ok ga an we gefase erd verder a an de slag
met ma atwerkbelichting om onze collectie nog beter te presenteren.
Tevens is het C ollectie Hulpverlening Plan vastgesteld. Dit calamiteitenplan is essentie el voor de dagelijkse bedrijfsvoering en voor de continuïteit
van het museum. Veiligheid houdt e en centrale plek in de organisatie en
het goed voorbereid zijn op calamiteiten behoort dan ook tot de mindset
van betrokkenen. H et calamiteitenplan is e en handvest voor de organisatie
en voor de medewerkers om in relevante situaties op de juiste manier te
kunnen handelen.
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PUBLIEKSBEREIK
Dit ja ar he eft in het teken gesta an van de verdere uitbouw van het P R- en Marketingplan. Hiervoor hebben wij maximale a ansluiting
ge zocht bij de promotionele activiteiten van het Gilbertja ar, wa arbij de Stichting Gilbertja ar 2019 en het R egiona al Bure au voor
Toerisme e en belangrijke rol spelen. Zo he eft ons promotiemateria al voor de Gilbert-tentoonstellingen prominent in be eld gesta an bij
de provinciale opening van het toeristenseizoen en bij de re eks Gilbert-cafés. O ok zijn onze publieksactiviteiten vermeld op de website
en in advertenties, nieuwsbrieven en sociale mediaberichten van het Gilbertja ar2019 en op de website van O pde H euvelrug.

Herkenbaarheid
D e vormgeving van de drie Gilbert-tentoonstellingen en de tentoonstelling ‘Hoog water in de G elderse Vallei’ volgt e en vast stramien,
ontworpen door het bure au Locoriginals. Dit zorgt voor e en moderne uitstraling en duidelijke herkenba arheid. Dit be eld is ook doorgevoerd in de digitale handtekening onder onze mailberichten.

Nieuwsberichten
Eind dit ja ar zijn we gestart met het ma andelijks verzenden van e en Nieuwsbrief a an belangstellenden die zich hiervoor via de website
kunnen a anmelden. D e ze Nieuwsbrief ga at uitera ard ook na ar de Vrienden van Museum Ve enenda al en na ar onze externe relaties.
Vanuit onze administratie wordt het nieuws over de Kinderworkshops verstuurd a an e en ste eds groeiende groep belangstellenden.
O nze vrijwilligers en medewerkers worden op de hoogte gehouden met de zelfde externe Nieuwsbrief, met e en Nieuwsflits als het ga at
om z aken die op de korte termijn pla atsvinden of met de reguliere interne Nieuwsbrief die ook in 2019 zes ke er is verspreid.

Publiciteit
Loka al hebben wij ge adverte erd in ‘G e zellig in Ve enenda al’, e en bewa argids van
Winkelstad Ve enenda al en in december hebben wij via e en advertorial in het
maga zine V E E N S opnieuw a andacht gevra agd voor het Verha al van Ve enenda al
in ons museum. Voor bekendheid buiten Ve enenda al hebben wij ge adverte erd
in de seizoenfolder van het R egiona al Bure au voor Toerisme, het zogeheten
‘H euvelrugmaga zine’. Da arna ast hebben wij twe ema al e en flyer onder 10
toeristische centra in de provincie verspreid. G e zien de opmerkingen in het
gastenboek he eft dit da adwerkelijk geleid tot me er be zoekers uit het hele land.
O p het gebied van sociale media is er vanaf eind 2018 voorzichtig ge ëxperimente erd
met beta alde Facebook-advertenties. G e zien de gunstige resultaten is dit in 2019 op
bescheiden scha al voortge zet.
D e kortingsactie voor de ca 32.000 le zers van het tijdschrift van Utrechts Landschap
he eft hela as e en klein resulta at opgeleverd. G elukkig waren de kosten minima al.
Publiciteit is ook gegenere erd door onze samenwerking met externe partners zoals
het Ma agdenhuis in Antwerpen, het Waterschap Vallei & Veluwe, Werf Batavialand,
het G eme ente archief, het Kunstplatform, de Stadsgids, Sport Tota al, Hugo’s
Pannenkoeken, R estaurant Mucha en Fort a an de Buurste eg.
Museum Veenendaal Jaarverslag 2019
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Journalistieke belangstelling
O ns museum he eft in 2019 ruime journalistieke belangstelling gekregen. E nkele voorbe elden:
•

•
•
•
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D e ’Rijnpost’ he eft vele artikelen a an de activiteiten van ons museum gewijd. Zo
he eft de le zer zich e en be eld kunnen vormen over alle voorbereidingen die met e en
tentoonstelling zijn gemoeid, over de bijzondere bruiklenen, de Dag van de Ve ense
turfa ak, de kinderworkshops en de verja ardagsfe estjes.
In ‘D e G elderlander’ he eft e en mooie re eks artikelen gesta an over de turfa ak.
D e Museumvereniging he eft tijdens de Museumwe ek onze kinderworkshops
opgenomen in ha ar Nieuwsbrief.
Voorts zijn er radio-interviews gegeven a an radio M Utrecht na ar a anleiding van de
Dag van de Ve ense turfa ak en de tentoonstelling ‘Hoog water in de G elderse Vallei’.

Museum Veenendaal Jaarverslag 2019

OPBOUW, BEHEER, ONTSLUITING
CULTUREEL ERFGOED
Collectieopbouw
D e museumbranche is collectief verantwoordelijk voor e en zorgvuldige omgang met
het erfgoed dat zij voor en namens de samenleving behe ert. O nze collectie is in
2019 opnieuw uitgebreid. Er zijn 104 nieuwe objecten van diverse schenkers en
bruikle engevers ontvangen en a an onze registratie toegevoegd (zie bijlage). E en
a antal objecten is niet in de collectie opgenomen, óf omdat de ze objecten al in de
collectie a anwe zig zijn óf omdat ze weinig tot niets met Ve enenda al te maken hebben.
Mede dank zij de steun van de (B edrijfs-) Vrienden van Museum Ve enenda al, hebben
wij e en serie van 23 prenten over de historie van turfwinning van Paul H ageman
a angekocht. D e ze prenten betekenen e en kunsthistorische verrijking van onze collectie.
In onze vaste expositie over de turfwinning wordt e en a antal prenten in ste eds
wisselende samenstelling tentoongesteld

Collectiebeheer
Professione el collectiebehe er vereist ook het afstoten
van collectiestukken conform de Leidra ad Afstoten
Muse ale O bjecten (LAM O). Hierme e zijn wij in 2019
op de ingeslagen weg voortgega an.
Eind 2019 zijn onze pogingen gesla agd om e en goed
bereikba ar extern depot tegen e en a anva ardbare prijs
te vinden. B egin 2020 ga an we dit depot inruimen
en kunnen we afscheid nemen van de ruimte in de
voormalige Ritme esterfabriek.

Museum Veenendaal Jaarverslag 2019
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Ontsluiting cultureel erfgoed: ‘Veenendaal ontmoet Gilbert’
O nder de ze hoofdtitel presente ert Museum Ve enenda al in 2019 zijn tijdelijke tentoonstellingen en da ara an gerelate erde publieksactiviteiten met e en doorlopende verha allijn.
H et begint met Gilbert en het ontsta an van de ve enkolonie Ve enenda al. Vervolgens
komt de ve envorming, turfwinning en turfafvoer a an de orde. D e derde wisseltentoonstelling zoomt in op de grondeigenaren van de ve enkolonie en hun toenmalig belang
om de waterhuishouding goed te regelen. Da arme e is de link gelegd met ons thema
‘Watersnood 1855’ én met het huidig en toekomstig belang van e en goede waterhuishouding in en rond Ve enenda al. O nderwerpen die in de tentoonstelling ‘Hoog water
in de G elderse Vallei’ van december tot half ma art 2020, a an bod komen.

Gilbert van Schoonbeke in de 16e eeuw
19 januari t/m 27 april 2019
1081 bezoekers
Dit is onze e erste tentoonstelling in het Gilbertja ar wa arvoor Gilbert in
eigen persoon na ar het museum komt. Samen met wethouder Lochtenberg
opent hij de tentoonstelling en toont hij vol trots zijn eigen portret en dat van
zijn lieve vrouw Elisabeth H eyndericx. H et zijn twe e portretten uit ca. 1540,
in bruikle en ontvangen van het Ma agdenhuismuseum in Antwerpen.
H et Ma agdenhuis in Antwerpen is e en voormalig we eshuis voor meisjes,
wa ara an de erven van Gilbert grote giften hebben geschonken. D e meisjes
krijgen onderwijs en leren tal van va ardigheden om zich te bekwamen in
het huishouden. N a de ze le erschool ligt e en ba an als huishoudster in de
va ak wat rijkere families in het verschiet.
O p zon- en fe estdagen krijgen de meisjes hun pap in geïllustre erde
papkommen van majolica. D e ze papkommen van pottenbakker Michiel
Nouts sta an sinds 2011 op de Vla amse topstukkenlijst. Twe e van de ze
pronkstukken mogen wij van het Ma agdenhuismuseum lenen om in de ze
tentoonstelling te laten zien.
D e we elderig gedekte tafel bij e en rijke
familie vormt e en groot contrast met de
armoede in Antwerpen en in de ve enkolonie Ve enenda al. D e 16e e euwse
sfe er wordt mede bepa ald door de
decorstukken die het N ationa al Militair
Museum ons he eft geschonken.
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Turf, het bruine goud
18 mei t/m 31 augustus 2019
1062 bezoekers
E en serie historische turfprenten van de Ve enenda alse collectioneur Paul H ageman en e en serie historische boeken in bruikle en
gegeven door de Historische Vereniging O ud Ve enenda al zijn de hoogtepunten in de ze tentoonstelling. E venals e en unieke ka art uit
1585-1656 van de G elderse Vallei van cartogra af Nicola es van G e elkercken, in bruikle en ontvangen van het G elders Archief. D e ze
ka art toont de Schoonebeker Grift met e en verlenging in de E mminkhuizer venen. D e ze watergang is in opdracht van Gilbert van
Schoonbeke gegraven.

In e en decor van etalagepoppen a angekle ed in nagema akte 16e e euwse kleding door kledingatelier G elderse Roos, laten we zien
hoe het ve en wordt bewerkt met turfgere edschappen.
E en bijzonder onderde el van de ze tentoonstelling vormen moderne kunstbe elden en e en schilderij van turf van kunstenares Dioni
ten Busschen. Zij is de e erste kunstena ar die de vele kwaliteiten van turf he eft ontdekt en in ha ar kunstwerken toepast.

Museum Veenendaal Jaarverslag 2019
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Veenraadschap aan het roer
21 september t/m 23 november 2019
1114 bezoekers
In de loop van de 16e e euw doen de hertog van G elre en de bisschop
van Utrecht tegen betaling geleidelijk afstand van hun eigendomsrechten op ve engronden. D e nieuwe eigenaren zijn welgestelde boeren,
burgers en kloosters. D e ze ve engenoten ga an onder auspiciën van de
ve enraden de venen ontginnen om de turf met winst te verkopen.
B elangrijk is de zorg voor e en goede afwatering. D e ze taken van waterbehe er van het ‘Ve enra adschap van de G eldersche en Stichtse Venen’
zijn in de vorige e euw overgega an na ar het Waterschap Vallei & Veluwe.
In de expositie is e en a antal originele documenten en boeken te
be zichtigen uit de archieven van het Ve enra adschap.
D e ze tentoonstelling is mede door e en subsidie van het Waterschap
Vallei & Veluwe gere alise erd.
In Antwerpen sta at Gilbert a an het hoofd van de ‘Vla amse C ompagnie
der Moeren’, e en gelijksoortige organisatie als het Ve enra adschap.
Wij kunnen het oprichtingscontract uit 1550 tonen, in bruikle en
verkregen van het Algeme en Rijksarchief te Brussel.
Rond 1860 be zoekt de H a agse school schilder Paul J. C. G abriël met zijn
schilderpalet me erdere malen Ve enenda al om de prachtige waterrijke
omgeving vast te leggen. Van het Rijksmuseum te Amsterdam hebben
wij de voorstudie in aquarel van het olieverfschilderij ‘O chtendstemming’ in bruikle en ontvangen. D e aquarel en het olieverfschilderij
vormen samen e en prachtig duet.
Bij de opening verzorgt Jan Willem van D elft de muzikale omlijsting.
Hij woont nog niet zo lang in Ve enenda al en ook hij is getroffen door de
waterrijke omgeving. Als hommage a an zijn nieuwe woonomgeving
he eft hij ‘The River’ gecompone erd, dat hij ons gra ag la at horen.
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Hoog water in de Gelderse Vallei
7 december 2019 t/m 14 maart 2020
178 bezoekers in december 2019
O ok de ze tentoonstelling is tot stand gekomen met e en subsidie van
het Waterschap Vallei & Veluwe. Ditma al sta at het belang van e en
goede waterhuishouding in en rond Ve enenda al centra al.
H et a anknopingspunt is de lokale watersnoodramp van 1855, verbe eld
door e en prachtig olieverfschilderij ‘Dijkdoorbra ak’ van de gerenomme erde schilder Johannes Hilverdink, dat in bruikle en is gegeven door
kunsthandel Simonis & Buunk.
D e opvang van de Ve enendalers in de G e ertekerk te Utrecht wordt
uitvoerig belicht. Historisch is de brief wa arin Ve enendalers dokter Ader
bedanken voor zijn goede zorgen in de G e ertekerk, e en bruikle en van
de Historische Vereniging O ud Ve enenda al.
Vanda ag de dag is nog ste eds e en goede waterhuishouding van groot
belang. A an de hand van films en fotomateria al worden de projecten
voor de dijkverzwaring van de Grebbedijk toegelicht, evenals de huidige
rol van het Waterschap. D e dijkbehe erder he eft e en decoropstelling
gema akt van e en wel en er zijn gere edschappen van de dijkbehe erder
door de e euwen he en, te zien.
H et topstuk van de ze expositie is e en rijk ingegrave erde hensbeker
uit ca. 1705 met geme entewapens en e en kra anvogel. D e ze boka al is
geregeld gebruikt door de bestuursleden van het waterschap om samen
het glas te heffen tijdens e en bijzondere gelegenheid. D e kra anvogel
op de hensbeker houdt met zijn poot e en ste en vast. Dit is het symbool
voor wa akz a amheid: als de kra anvogel in sla ap valt, valt de ste en.

Museum Veenendaal Jaarverslag 2019
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PROJECTEN EN ARRANGEMENTEN VOOR HISTORIE EN ERFGOED
IN MUSEUM VEENENDAAL
Kinderworkshop ‘Tafeltje dek je’ - 23 januari
In de tentoonstelling leren de kinderen wie Gilbert is en wa arom Ve enenda al dit ja ar
het Gilbertja ar viert. N a de ze educatieve introductie zijn ze a an de slag gega an met
de compositie van hun eigen 16e e euwse stilleven. Zij dekken met e en a antal tinnen
voorwerpen, fruit, brood, ka as, noten en worst e en prachtige tafel. Door e en foto van
hun gedekte tafel te printen, kunnen ze d.m.v. carbonpapier de lijnen overzetten op e en
canvas board. E n dan a an de slag met acrylverf.

Kinderworkshop ‘Daar lusten wij wel pap van’– 16 februari
D e kinderen leren over de achtergrond van de papkommen die gebruikt zijn in het
Ma agdenhuis van Antwerpen. Zo is de versiering van de binnenzijde van de papkommen e en medaillon, met da arin e en afbe elding van e en vrouwen- of mannenbuste.
E nthousiast ga at de groep vervolgens a an de slag om zelf ook e en papkommetje te
versieren. N et als bij de originele papkommen wordt hierbij alle en gebruik gema akt van
de kleuren ge el, groen, blauw, bruin en pa ars.

‘Tin gieten’, lezing door Edeltingieterij Tin-Art – 16 maart
Tin-Art uit Zuidwolde verzorgt de ze le zing en demonstratie. N a tekst en uitleg over de verschillende manieren van verwerken van tin
en andere materialen, wordt getoond hoe je tin kunt laten smelten boven e en gasvlam om het vloeibare product vervolgens in e en
mal te gieten. Dit mogen de a anwe zigen ook zelf proberen en menige en ga at met e en eigen gegoten miniatuurfiguur na ar huis. N a de
demonstraties is er gelegenheid om me egebrachte tinnen voorwerpen te laten taxeren.

Kinderworkshop ‘Selfie’ - 20 maart
D e kinderen hebben in het museum de schilderijen bewonderd die Gilbert van zichzelf en van zijn echtgenote Elisabeth liet maken.
Tegenwoordig maken wij selfies op de smartphone. Vanda ag schilderen de kinderen a an de hand van e en selfie, e en zelfportret op
canvas board.
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‘Aan tafel in de 16e eeuw’, lezing door Manon Henzen – 30 maart
Manon ne emt ha ar gehoor a an de hand van afbe eldingen me e na ar de 16e
e euw. Schilderijen geven ve el informatie net zoals archeologische vondsten, zoals
servie zen, botjes en z a adjes. Kalkoen is bij de elite erg geliefd, de gewone man e et
me er me elspijzen, zoals pannenkoeken en platte wafels. Zoetigheden sluiten de
ma altijd af. Bier is de volksdrank; witte Rijnwijn, rode Borde auxwijn en e en Griekse
dessertwijn sta an bij de rijken op tafel. Manon la at van alles ruiken en proeven van
hetge en in de 16e- e euw gegeten is.

Museumweek 8 t/m 14 april
D emonstratie Sigaren maken - 10 april
D e demonstraties in de ze Museumwe ek trekken ve el belangstelling. H et is e en genot om
te merken hoe geconcentre erd kinderen be zig zijn.

Kinderworkshop ‘Dat verdient e en lintje’ – 10 april
Met het oog op de naderende Koningsdag maken de kinderen e en erelintje voor iemand
die zij specia al vinden.

Tussen Kunst en C uriosa, taxatie door Art Dumay – 13 april
Voor het vijfde ja ar op e en rij organiseren wij de taxatie middag met de taxateurs van Art
Dumay. D e ze ke er verwelkomen we Paul Dumay voor de taxatie van schilderijen en ander
zogeheten plat werk en Mark H a asnoot voor de curiosa. We hebben ve el belangstellenden mogen verwelkomen, voornamelijk uit de eigen regio.
Qua inbreng zijn er vier interessante werken, te weten e en fra aie va as uit ca. 1640, e en
olieverf van e en kerkinterieur te Noordwijk uit 1894 (Kerst) van Richard Bisschop, e en
olieverf met afbe elding van poesjes door C ornelis Ra aphorst en e en litho uit 1921 van
Willy Sluiter.
Uitera ard vertrekken ook be zoekers teleurgesteld. Zij hebben zo ve el wa arde a an hun
kunstwerk toegerekend, ma ar dat is hela as niet bevestigd.

Kinderworkshop ‘Uit het veen komt turf’ – 18 mei
In de tentoonstelling leren de kinderen over turfafgraving en het ontsta an van Ve enenda al.
Mooi is het schilderij ‘D e Blauwe H el’ dat helema al van turf is gema akt. Ma ar het blijkt
nog niet zo e envoudig om e en eigen kleurrijke turf pot te maken.
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‘De wondere wereld van turf en kunst’, lezing door Dioni ten Busschen en Nick van de Griendt – 1 juni
Nick van de Griendt is de 5e generatie van de familie Van de Griendt, die in Brabant het pla atsje Griendtsve en he eft gesticht
specia al voor de vervening en turfwinning. N a de verkoop van het familiebedrijf he eft hij het 35 ja ar geleden a angedurfd om e en grote
ve enderij in Estland te kopen en te privatiseren. Dit is zo’n succes dat hij in e en twe ede ve enderij investe ert en da arme e
uitgroeit tot e en belangrijke speler op de wereldwijde turfmarkt.
In Estland wordt als eis gesteld dat ve engebieden na 100 ja ar
exploitatie in de natuurlijke sta at moeten worden teruggebracht om we er e en
turfla ag te kunnen laten groeien. Turf wordt nog ste eds gebruikt voor
industriële filters, medicinale toepassingen, het roken van vle es,
stoken van whisky en kunst, ma ar vooral als voedingsbodem voor
de tuinindustrie.
Zijn partner Dioni ten Busschen, ra akt door het grote en verstilde ve enlandschap in Estland geïnspire erd. Zij ma akt gebruik van turf in ha ar kunstwerken en designobjecten. Niet alle en om me e te boetseren, ma ar ook om
me e te schilderen. Zij is da arme e volstrekt origine el. Dioni vertelt hoe zij op
het ide e is gekomen om in ha ar werk het verha al te verbe elden van mensen
die door het moeras, ijs of lava van het leven beroofd en geconserve erd
zijn. H a ar werk wordt tentoongesteld in binnen- en buitenland. Vervolgens
demonstre ert zij hoe zij ha ar kunstobjecten uit la agjes geprepare erde turf
opbouwt. N atuurlijk ne emt zij de be zoekers me e na ar de expositie ‘Turf, het
bruine goud’ om da ar de werken van ha ar hand te tonen.

Kinderworkshop ‘Bootje varen’ – 19 juni
N a het be zoek a an de turfa ak in het museum, wa arvan er vroeger he el ve el in
Ve enenda al hebben gevaren, beginnen de kinderen vol goede moed a an het maken
van e en eigen mini-turfa ak. Dat blijkt e en stuk moeilijker dan gedacht.

Kinderworkshop ‘Groeten uit Veenendaal’- 20 juli
Je eigen ansichtka art maken met groeten uit Ve enenda al. Dat ge eft e en echt
vakantiegevoel. Elk kind ma akt 6 verschillende ansichtka arten om te versturen na ar
vrienden, na ar opa en oma of om zelf te bewaren.
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Dag van de Veense turfaak – 27 juli
Museumbe zoekers kunnen de hele dag live zien hoe de historische houten
turfa ak van Museum Ve enenda al wordt gerestaure erd. O nze turfa ak is beoorde eld
en schoongema akt door sche epsarcheologe Laura Koehler en veldtechnicus tevens
materia alspecialist G ert Schreurs van Werf Batavialand in Lelystad. D e a ak is in
goede conditie, luidt hun oorde el, en hij is het ze er zeker wa ard om te worden
gekoesterd voor ons nageslacht. D e ze specialisten hebben a an vele
geïnteresse erden uitleg gegeven over hun werkz a amheden.
Twe e museumgidsen verzorgen e en a antal rondleidingen door onze expositie ‘Turf,
het bruine goud’. O ok zijn er foto’s te zien van de bouw van de replica van D e ens
eikenhout bij de sche epswerf Nieuwboer in Bunschoten-Spakenburg. D e ze replica
van onze a ak wordt inge zet bij de Ve ense turfva arten in de zomerma anden.
O ok a an de kinderen is gedacht. Zij schuiven ge zellig a an de knutseltafel a an om
hun eigen bamboe ve ena ak te pimpen.

Veense turfvaart - zomermaanden
In de zomerma anden doet Museum Ve enenda al me e a an het arrangement
‘Ve ense turfva art’. Vanaf pannenkoekenrestaurant Hugo’s worden de gasten met
de a ak na ar het natuurgebied de Blauwe H el gevaren, wa ar e en gids van het
IV N vertelt over het ontsta an van ve en en de huidige natuur. Da arna va art men
na ar de a anlegsteiger bij R estaurant Mucha wa ar onze museumgids de gasten
opha alt en ze e en rondleiding door onze expositie ‘Turf, het bruine goud’ biedt.

Kinderworkshop ‘Kom er maar eens achter’- 21 augustus
Tijdens de ze workshop kunnen kinderen e en eigen museum memory spel maken.
Alle pla atjes zijn namelijk van voorwerpen die ook in het museum te vinden zijn.
E erst lekker kleuren, knippen en plakken en da arna thuis het spel spelen.

Museum Veenendaal Jaarverslag 2019

21

Kinderworkshop ‘Hoor de kleuren’- 21 september
Tijdens de ze kinderworkshop wordt geprobe erd onder invloed van muziek te
schilderen. E erst luisteren na ar de muziek en je fantasie alle kanten op laten
ga an. Dan de ze be elden vertalen in verf. Da aruit ontsta an he el mooie en
verrassende schilderijen.

‘De kunst van het restaureren’ door Marieke de Groot en Rick
van de Pol – 28 en 29 september
Ruim 200 be zoekers hebben tijdens Kunstroute Ve enenda al het werk van de
twe e jonge restauratoren Marieke de Groot en Rick van de Pol bewonderd. N a ast
demonstraties van hun va ardigheden op het gebied van verguldingen en hout- en
marmerimitatie, tonen zij voorbe elden van hun werk en be antwoorden zij de vele
vragen van de be zoekers.
E en mooie combinatie met e en be zoek a an ons museum en de overzichtstentoonstelling van alle de elnemers a an de Kunstroute Ve enenda al!

Maand van de Geschiedenis – oktober
Dit ja ar is het thema van de Ma and van de G eschiedenis ZIJ/HIJ en sta an verhalen van
vrouwen centra al. In Ve enenda al wordt e en ze er opmerkelijke vrouw uit de geschiedenis
uitgelicht, namelijk Zwarte Jannetje. Rondom de ze Ve ense sekteleidster, die le efde van 18601919, doen ve el mysterieuze verhalen de ronde. H et totale programma rond de Ma and van
de G eschiedenis in D e C ultuurfabriek is e en samenwerking tussen Bibliothe ek Ve enenda al,
G eme ente archief Ve enenda al, Historische Vereniging O ud Ve enenda al en Museum Ve enenda al.
Mini-expositie
In Museum Ve enenda al is de hele ma and oktober e en mini-expositie te bewonderen over het
leven van Zwarte Jannetje en de tijd wa arin ze le eft. Er is e en decor opgebouwd met ha ar huis
a an het Boveneind en het bruggetje wa ar ze overhe en loopt als ze na ar ha ar koets ga at. Als
bijzondere bruiklenen van de Historische Vereniging O ud Ve enenda al zijn ha ar bijbels te zien.

22

Museum Veenendaal Jaarverslag 2019

Dag van de Geschiedenis – 12 oktober
O p 12 oktober is de ge z amenlijke Dag van de G eschiedenis. E en groepje acteurs brengt in de
C ultuurfabriek Zwarte Jannetje tot leven. O ns museum is gratis toegankelijk en voor de kinderen
verzorgen wij e en workshop ‘G oochelboekje maken’. Me er informatief van a ard is de le zing van
historica Margre et H elder en de vertoning van e en documentaire, gema akt door RTV Utrecht.

Kinderworkshop ‘Waterpotjes maken’ – 23 oktober
D e Museumkidswe ek in de herfstvakantie leidt tot e en grote opkomst van kinderen die e en mooi
onderwaterlandschap in e en pot cre ëren.

Mini-expositie ‘Veense Mantel der Liefde’ – oktober en november
In de hal van de C ultuurfabriek is de interactieve tentoonstelling ‘Mantel der Liefde’ opgesteld.
Museum Ve enenda al sluit hierop a an met e en mini-expositie ‘Ve ense Mantel der Liefde’. Met e en
selectie foto’s en a angrijpende verhalen van mantelzorgers uit Ve enenda al wordt de
museumbe zoeker e en klein inkijkje gegund in het persoonlijk leven van de mantelzorgers,
geïllustre erd met kleurrijke schilderijen wa arop mensen elka ar warm omarmen. D e ze schilderijen
zijn in bruikle en gegeven door D e Bombardon.

‘Ritmeester event’ - 2 en 9 november
Museum Ve enenda al en Historische Vereniging O ud Ve enenda al (H VOV) hebben de handen ine en geslagen voor de organisatie van
twe e themadagen over de Ritme ester Sigarenfabriek. H et event wordt geopend door Frans van Schuppen die met enthousiasme vertelt
over de beginjaren van de fabriek en door G eurt Valkenburg die betrokken was bij de sluiting. Samen geven zij het startsein voor het event
door het doek weg te trekken van de foto van het Ritme esterpersone el bij het 50-jarig jubileum in 1937.
In het documentatiecentrum van de H VOV worden foto’s tentoongesteld en er zijn doorlopende PowerPoint presentaties uit de productie
van de fabriek over de jaren he en. In Museum Ve enenda al is e en expositie ingericht wa arin na ast juwe eltjes uit onze Ritme estercollectie
ook e en va andel van het Ritme ester Ve enz angerskoor, eigendom van G eurt Valkenburg, te zien is en drie prachtige aluminium platen
wa arop historische foto’s ten tijde van de hoogtijdagen van de Ritme esterfabriek zijn afgebe eld. D e ze zijn ons door Van der Valk Ve enenda al
geschonken. Verz amela ar H erman Pol toont in e en a antal vitrines ‘zijn’ prachtige verz amelobjecten en onze vrijwilligers demonstreren
het oude ambacht van sigaren maken.
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Alle en op z aterdag 2 november is er ook e en ruilbeurs van de Koninklijke
Algemene Vereniging voor Bandjesverz amela ars (AV B) wa ar sigarenbandjes geruild, gekocht en verkocht kunnen worden. H etzelfde geldt voor
kistetiketten, reclameborden van D e Ritme ester en andere merken.
A an de hand van de jubileumfoto uit 1937 kunnen be zoekers raden
hoeve el persone elsleden van de Ritme ester op de foto sta an. H et
a antal wordt ingevuld op e en strookje dat in e en originele stembus van de
G eme ente Ve enenda al wordt gedepone erd.
D e drie personen die het dichtst bij het a antal van 1352 persone elsleden
zitten, zijn verblijd met e en a antal boeken van H VOV en Museum Ve enenda al
over de geschiedenis van Ve enenda al.

‘Veenendaal en de waterscheiding’, lezing door Margriet Mijnssen-Dutilh
– 16 november
Margriet vertelt over de geschiedenis van de waterhuishouding in de G elderse Vallei. In ha ar le zing
ga at ze in op de toestand voor en na de vervening, wa arom het proble em e erst onoplosba ar was en
hoe tenslotte toch e en verbetering van de afwatering in de vallei mogelijk is geworden.

Kinderworkshop ‘Kleren maken de man’- 20 november
Kleding in de tijd van Gilbert van Schoonbeke was net zo belangrijk als kleding van nu. In deze workshop wordt met diverse materialen een nieuwe versie gemaakt van de mode uit de 16e eeuw.

Mini-expositie ‘Mozart, piano virtuoos’ - 14 december 2019
t/m 15 februari 2020
In de ze expositie sta an drie bijzondere 19e-e euwse tafelpiano’s centra al. D e ze zijn gebouwd door
C ollard & C ollard, Clementi en Baumann. D e piano’s zijn in bruikle en gegeven door G e elvinck
Muziek Muse a. In januari en februari 2020 wordt muziek van Moz art en zijn tijdgenoten op de
C ollard & C ollard piano ten gehore gebracht.

Kinderworkshop ‘Daar zit muziek in’ – 21 december
O ok in de tijd van Gilbert spelen kinderen muziek. H et Gilbertja ar 2019
wordt afgesloten met e en muzikale workshop. Vanmiddag maken kinderen
muziekinstrumenten van diverse materialen, want da ar zit muziek in!
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PROJECTEN EN ARRANGEMENTEN
VOOR HISTORIE EN ERFGOED
OP ANDERE LOCATIES
Pop Up Buurtmuseum - 3 juli
D e ze Pop Up is onderde el van de succesvolle We ek van de
Landverhuizers. Museum Ve enenda al he eft samen met enkele vrijwilligers
van B e eldend Ve enenda al e en Pop Up Buurtmuseum georganise erd. In
dit tijdelijk buurtmuseum zijn objecten met e en bijbehorend verha al te
zien van e en dertigtal niet in Ve enenda al geboren pla atsgenoten. Bij elk
‘museumstuk’ is te le zen wa arom het object wordt gekoesterd en de
inbrenger doet terugdenken a an zijn of ha ar geboortegrond. Zo zijn er
uit N ederlands-Indië schoolrapporten en prenten te zien, uit Iran en Irak
koffieservies en e en the e zetter, uit Marokko e en broodplank en va as of
dichterbij uit Groningen e en lampetkanset en e en kraplap uit Spakenburg.

Plaza Cultura – 31 augustus
Pla z a C ultura is e en initiatief van C ultuurfabriek, Museum Ve enenda al,
Kunstplatform en de cultuurmakela ar. O p het Stadsstrand en het Ke es
Stipplein zijn allerlei cre atieve workshops te volgen en er is muziek.
H et museum organise ert e en doorlopende kinderworkshop ‘Klei C ultura
Musica’. Kinderen schuiven buiten op het Ke es Stipplein a an om muziekfiguurtjes, geïnspire erd door het werk van Clemens Briels te kleien. O ok
maken ze e en mooi doosje om de kleifiguurtjes me e na ar huis te nemen.

Nachtfabriek – 9 november
Voor de twe ede ma al organiseren de bewoners van de C ultuurfabriek e en
culturele uitga ansnacht met e en mix van kunst, cultuur, literatuur, muziek en
dans. In het museum wordt jong en oud me ege zogen in het verha al van de
verteller die in e en scha ars verlicht museum de spanning behoorlijk opvoert.
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ERFGOEDEDUCATIE
Ambacht Sigaren maken
D e vrijwilligers die zich het maken van sigaren eigen hebben gema akt,
demonstreren met regelma at dit oude ambacht. Da arbij wordt jong en oud
de mogelijkheid geboden om zelf te ervaren dat het dra aien van e en goede
siga ar nog niet zo e envoudig is.
O p afspra ak vinden workshops ‘Sigaren maken’ pla ats. D e museumgids
verzorgt e en korte rondleiding door de tabaksgeschiedenis van
Ve enenda al, wa arna de cursisten zelf a an de slag ga an. D e ze workshops
zijn boeiend, le erz a am en door het enthousiasme van onze sigarenmakers
vooral ook he el ge zellig.

Escapebox
Als é én van de e erste muse a in N ederland is Museum Ve enenda al
gestart met e en Escapebox-spel wa arme e de be zoeker ook interactief het
museum kan be zoeken. D e Escapebox besta at uit e en serie van vragen
en opdrachten. Door de vragen na onderzoek in de vaste expositie juist
te be antwoorden en de opdrachten goed uit te voeren, kunnen de kisten
worden geopend. H et spel kan door volwassenen en met kinderen vanaf 8
ja ar worden gespe eld.

Historisch Informatie Punt
D e samenwerking van Museum Ve enenda al, G eme ente archief, Bibliothe ek en Historische Vereniging O ud Ve enenda al in het
Historisch Informatie Punt (HIP) is ook in 2019 gecontinue erd. O p de multitouchtafel onder het programma ‘Verha al Loka al’ he eft
Museum Ve enenda al dit ja ar foto’s en achtergrondinformatie over onze tijdelijke tentoonstellingen gepla atst. O ok is e en start
gema akt met het onder de a andacht brengen van objecten uit het depot zoals e en bijzonder poë zie album uit de 19e e euw.
Museum Ve enenda al he eft ook e en rol in de begeleiding van de schoolgroepen 7 en 8 bij het lesproject getiteld ‘Wol- en
textielfabrieken in Ve enenda al’.

Rondleidingen
O nze museumgidsen brengen het Verha al van Ve enenda al tot leven. N a ast de reguliere rondleidingen voor volwassenen zijn er soms
cross-overs met de werkgroepen E ducatie en Kinderworkshops. Leuk om jonge kinderen iets te vertellen over hun eigen woonpla ats.
Wat te denken van e en echte schat met gouden en zilveren munten. E n dat de (niet helema al) e erlijke vinders nog opgepakt zijn door
de politie. Ja, geschiedenis kan ook spannend zijn.
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Kinderworkshops, Kinderfeestjes en Speurtochten
O p 5 januari is de na am van de mascotte bekend gema akt, het scha apje om de herkenba arheid van alle kinderactiviteiten te vergroten: ‘Jimmie’. Specia al voor het Gilbertja ar is
Jimmie in e en historisch jasje gestoken.
In 2019 zijn de kinderworkshops ‘nieuwe stijl’ ontwikkeld. Bij de workshops wordt ste eds
a ansluiting ge zocht bij (tijdelijke) tentoonstellingen in het museum. E erst volgt e en korte
introductie van het onderwerp in het museum, wa arna de kinderen e en cre atieve opdracht
doen die direct a ansluit bij het onderwerp dat centra al sta at. Nieuw is ook de stempelka art
wa arme e e en voordeliger prijs geldt voor de workshops.
Bij de kinderfe estjes wordt e en me er algemene indruk van het museum gegeven d.m.v.
e en speurtocht en is de invulling van de cre atieve activiteit wat vrijer. D e jarige mag zijn/
ha ar kunstwerk in e en speciale vitrine pla atsen met de titel en de na am van de jarige
‘kunstena ar’. Dit kunstwerk wordt dan é én we ek in het museum tentoongesteld. D e
kinderen kunnen later met familie of vrienden het museum be zoeken om het kunstwerk
te bewonderen.
Kinderen hebben ve el ple zier in het doen van speurtochten die afgestemd zijn op hun
le eftijd. D e ze speurtochten zijn bij de balie af te halen bij het be zoek met (groot-)ouders
a an ons museum.

School en Cultuur
In samenwerking met School en C ultuur is e en a antal educatieve projecten uitgevoerd, wa ara an de scholen D e Burcht, Johannes
C alvijnschool, E ngelenburgschool, R ehobothschool en dr. C. Ste enblokschool hebben me egeda an. We moeten constateren dat de
de elname a an de reguliere projecten dit ja ar is teruggelopen. Da arentegen is het project ‘Ik ben Gilbert’ in het kader van het
Gilbertja ar ze er succesvol gewe est.
Jet en Jan, jong in 1910
Dit project wordt a angeboden a an groep 5 van de basisschool. D e le erlingen
wassen luiers, malen koffiebonen, stoppen sokken en leren met de ze en
andere activiteiten over het leven rond 1910. We hebben drie groepen met in
tota al 70 le erlingen mogen ontvangen.
1855: Watersnood in Veenendaal
Dit project bieden we samen met het G eme ente archief a an. H et is bedoeld
voor groep 7 van de basisschool. A an het einde van het project weten de
le erlingen welke invloed de watersnoodramp op Ve enenda al he eft gehad.
Twe e groepen met in tota al 56 le erlingen hebben dit project gevolgd.
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Veenendaal in de Tweede Wereldoorlog
H et G eme ente archief, de Historische Vereniging Ve enenda al en Museum Ve enenda al hebben ge z amenlijk het educatieve product over
de Twe ede Wereldoorlog vernieuwd. Dit product wordt in 2020 a angeboden in het kader van 75 ja ar B evrijding en op ieders locatie
(de els) uitgevoerd. In 2019 hebben twe e groepen met in tota al 48 le erlingen me egeda an a an de pilot.

Ik ben Gilbert
In het kader van het Gilbertja ar is onder regie van School en C ultuur
e en educatief project ontwikkeld voor alle le erlingen van de basisschool, wa ara an behalve Museum Ve enenda al ook de Bibliothe ek
en het G eme ente archief hebben me egeda an. Ruim 2000 kinderen
hebben de ze activiteit be zocht. O mdat Gilbert van Schoonbeke
e en uitvinder is, worden de le erlingen uitgeda agd om op school
e en uitvinding te maken. Vervolgens ontmoeten ze Gilbert in de
C ultuurfabriek en kunnen ze hem hun uitvindingen laten zien.
E n welke uitvindingen! E en jongetje he eft e en helm gema akt en
als je die opzet we et je ope ens alles! E en ander kind he eft e en
machine gema akt en als je die a anzet word je op slag verliefd.
Gilbert he eft het uitgeprobe erd en het werkt: hij is prompt verliefd
op de juf en op e en moeder. E n dat verba asde ge zicht van
Gilbert als hij e en mobieltje ziet. Tot slot zijn foto’s gema akt van de
kinderen met e en mooie Gilbertkra ag om.

D e 8 basisscholen die a an het project hebben me egeda an, zijn:
D e Burcht
Montessorischool A an de Basis
Prinses B e atrixschool
Moz aïekschool Bongerd

Patrimoniumschool
Moz aïekschool Petenbos
R ehobothschool
D e Vuurvlinder

In dit project is Museum Ve enenda al initiatiefnemer van het onderde el
‘Kragen maken’. A ansluitend a an de kennismaking met Gilbert of los da arvan,
worden onder leiding van museumvrijwilligers de prachtigste kragen van kanten
ta artranden gema akt. Met groot enthousiasme, ve el lijm, nietmachines,
glimmend papier, foamstickers en glitterste entjes komen verrassende cre aties
tevoorschijn. Iedere en is enthousiast.
D e schoolkinderen die lopend na ar het museum zijn gekomen, vormen op de
terugweg e en kleurige middele euwse stoet, die ve el bekijks trekt.
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PROFESSIONALISERING
Bedrijfshulpverlening (BHV)
O nze medewerkers nemen samen met de collega’s van de Bibliothe ek zo ve el mogelijk de el a an
de ma andelijkse bije enkomsten van de werkgroep B H V C ultuurfabriek en zijn ook in actie tijdens
de oefeningen.

Congres Collectietoegankelijkheid
Wij hebben de elgenomen a an het C ongres C ollectietoegankelijkheid dat georganise erd is door
de Rijksdienst voor C ulture el Erfgoed.

Cursus Time Management
O nze conservator he eft de cursus Time Management door tijdwinst.com, gevolgd. H andige
tijdwinsttools zijn a angereikt.

Erfgoed Vertel Event Archeon
In mei wordt voor de tweede keer een Erfgoed Vertel Event georganiseerd over de vraag ‘Hoe
vertel je zo goed mogelijk het verhaal van jouw museum?’ Twee van onze museumgidsen nemen
in het Archeon in Alphen aan de Rijn hieraan deel. Zij worden meteen getrakteerd op een ‘story
walk’. Op diverse plaatsen in het park staan historische figuren in passende kledij klaar om een
verhaal uit de Nederlands Middeleeuwse geschiedenis te vertellen. Tom Brink, conservator van
het Anne Frankhuis, vertelt over de aanpassing van een museuminrichting aan het bijbehorende
verhaal en de workshop ‘Kennis delen door storytelling’ besluit deze leerzame middag.

Herinrichting
Nieuwe fases in de herinrichting zijn voltooid. D e bouw van het bioscoopje ‘Luxor’ is gere alise erd
en in de loop van het ja ar he eft onze totale tabakshoek e en ware metamorfose onderga an.
Om de UV-straling en de invloed van zonlicht te reduceren is op alle ramen van ons museum zowel aan
de westzijde – de binnenplaats – als aan de kant van de Wolweg, UV- en zonwerende folie aangebracht.
O m e en betere en mooiere presentatie van tentoonstellingen te krijgen is e en zogeheten
pe esdoekconstructie gepla atst a an de tussenwand van de ‘etalage’ a an de Wolweg. In de ze
constructie kunnen we doeken a anbrengen met da arop de a ankondigingen van a ansta ande
tentoonstellingen. D e uitstraling van het museum a an die kant van het gebouw he eft hierme e
e en e erste verbetering onderga an.

Museale bedrijfsvoering
In het verslagjaar is een Creatief team ingesteld om de creatieve denkkracht van onze conservator
te versterken. Met de hulpmiddelen Jaarplanning en Draaiboek worden op een eerder tijdstip dan
voorheen, werkgroepen aangehaakt om met zijn allen aan toekomstige wisselexposities te werken.
Ook is een Faciliteitenrapport opgesteld, waarmee het museum (inter-) nationale bruiklenen kan aanvragen.
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VRIJWILLIGERS
Economische waarde
Het aantal vrijwilligers is dit jaar lichtelijk gestegen tot 82. Zij hebben zo’n 18.000 uur besteed aan de werkzaamheden binnen ons museum.

In Memoriam
O nze oudste vrijwilliger C oen he eft na e en val zijn a anwe zigheid
bij de balie in 2019 niet kunnen voortzetten. In oktober bereikt ons
het bericht dat hij toch nog onverwacht op ruim 94-jarige le eftijd is
overleden.
C oen is vanaf het prille begin als vrijwilliger betrokken bij ons museum. Bij het 25-jarig jubileum in 2017 is C oen dan ook als zilveren
jubilaris extra door onze toenmalige burgeme ester Wouter Kolff in het
zonnetje ge zet. E en gebeurtenis wa arop hij altijd vol trots he eft teruggekeken en wa arover hij niet uitgepra at ra akte.
Foto: Nico van Ginkel

Nieuwjaarsontbijt
O p de e erste ma andag van het ja ar verzorgen vrijwilligers en medewerkers van Bibliothe ek, Met Stip en Museum Ve enenda al e en Nieuwja arsontbijt voor alle bewoners van
de C ultuurfabriek. O ns museum is ruim vertegenwoordigd en ge zien alle complimenten
is het uitgebreide ontbijtbuffet goed in de sma ak gevallen. H et blijkt e en leuke manier om
het nieuwe ja ar te starten.
Gilbert van Schoonbeke in eigen persoon brengt ons e en verrassingsbe zoek. Hij is net
in Ve enenda al a angekomen en is erg benieuwd na ar ‘zijn’ tentoonstellingen.

Versterking ‘Ruggengraat’
In het naja ar is ge z amenlijk door bestuur, conservator en coördinatoren van de werkgroepen van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen in ons museum. D e thema’s
die ditma al a an de orde komen: Wa ar is uitbreiding van vrijwilligers nodig, hoe is de
onderlinge sa amhorigheid, welke keuzes dienen zich a an als e en vrijwilliger niet (me er)
voldoet, a an welke scholing is behoefte, wat sta at ons a an activiteiten in het komend
ja ar te wachten en ook hoe kunnen we ‘ja ma ar..’ omzetten in positief oplossingsgericht
denken. H et is e en zinvolle bije enkomst die met e en ge zellig samenzijn wordt besloten.
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Vrijwilligersmiddag
Met de vrijwilligersbije enkomst bedanken bestuur en medewerkers de vrijwilligers
voor hun inzet voor het museum. In 2019 voor de e erste ke er in de nieuwe stijl: e en
ge z amenlijke doe-middag half april in de C ultuurfabriek.
Kunstena ar Martijn Verste eg ne emt ons me e in zijn tekenwereld. H et lijkt zo
gemakkelijk als je hem be zig ziet en zijn filmpjes bekijkt, ma ar het valt echt niet me e
om e en mooi oog te tekenen dat echt ‘oogt’. Iedere en doet zijn uiterste best en de
resultaten vallen heus niet tegen. H et leuke is dat we de hele tijd lekker kunnen blijven
praten en juist voor de ze onderlinge contacten zijn we bij elka ar.
E en borreltje bij Met Stip sluit de ze middag af. Of we nu van tekenen houden of niet,
é én ding is duidelijk: de ze middag is gesla agd!

Werving
O p zoek na ar nieuwe vrijwilligers, o.a. voor de balie, rondleidingen,
kinderfe estjes en e en penningme ester, he eft het museum de elgenomen
a an de vrijwilligersbanenmarkt van Ve ens in het geme entehuis op 18
september. E en a antal vrijwilligers he eft zich vervolgens o.a. voor het
baliewerk gemeld.
O nze externe werving is succesvol en he eft ertoe geleid dat wij per
1 januari 2020 zowel onze medewerker Publieksbereik als onze vrijwilliger
B estuurslid financiële z aken/penningme ester mogen verwelkomen.
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WERKGROEPEN
Activiteitenondersteuning
H et bestuur kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de vrijwilligers
zijn die helpen bij de specifieke taken als administratie, juridische knowhow, uitvoering van het Lief en Le ed-beleid, ondersteuning bij de Public
R elations en bij het organiseren van onze activiteiten.

Balie
Vaker moeten vrijwilligers om ge zondheidsredenen vertrekken. We denken o.a. a an twe e van onze langst gedienden en Ve enenda alkenners bij
uitstek, B ertus en C oen. Of de vrijwilliger ga at weg omdat men het op
e en gegeven moment na vele jaren van trouwe dienst ‘welletjes vindt’
zoals Hilly, é én van de e erste vrouwelijke baliemedewerkers, het uitdrukt.
G elukkig he eft onze werving ertoe geleid dat we nieuwe vrijwilligers
hebben mogen verwelkomen. D e werkgroep begint het verslagja ar met
32 leden en eindigt ook met 32 leden. D e ide ale situatie om ste eds met
twe e personen het baliewerk te doen kan met name in de zomerma anden niet altijd worden gere alise erd.
Dat de balie ja arlijks twe e ma anden achter de toegangsdeuren moet
sta an is voor ve el vrijwilligers e en bron van ergernis. Men voelt zich
zowel opgesloten als afgesloten van de bedrijvigheid in de centrale hal.
Hopelijk ga an in 2020 de beoogde veranderingen op de vloer vóór de
ingang door en behoort de ze ergernis tot het verleden.
O nderling contact en sa amhorigheid is de doelstelling om met de
werkgroep in de B etuwe kersen te eten. Dat dit initiatief wordt
gewa arde erd blijkt uit het ste eds groter wordend a antal dat a an de
activiteit de elne emt. Wa arschijnlijk mede door de enthousiaste verhalen
van e erdere de elnemers.

Catering
Bij onze activiteiten sta at de enthousiaste cateringploeg altijd kla ar om
ons met onze gasten te voorzien van koffie/the e of zelfs van e en lunch.
Bij de openingen van onze tentoonstellingen maken de vrijwilligers
samen de hapjes kla ar, die met e en drankje he erlijk smaken en zo e en
extra fe estelijk tintje geven.
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Collectiebeheer
Museum Veenendaal bezit op het ogenblik ruim 16.000 geregistreerde objecten.
Hiervan zijn ultimo 2019 ruim 8.300 objecten in ADLIB beschreven en aan de
registratie zijn 3.000 foto’s gekoppeld. 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.
Voor de diverse eigen exposities zijn vele objecten uit het depot gebruikt. Op
aanvraag zijn enkele keren objecten tijdelijk extern uitgeleend. Verder zijn enkele
objecten langdurig uitgeleend aan het Bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg
en aan de G G Z aan het Verlaat.
Eind 2018 is gestart met het afstoten van objecten volgens de LAMO procedure.
Er zijn inmiddels 16 objecten afgestoten, waarvan 10 teruggegeven zijn aan de
oorspronkelijke schenkers of bruikleengevers. Aan andere musea zijn 6 objecten
overgedragen. Het tijdrovende proces van het zoeken naar andere musea en
hun interesse te peilen, wordt voortgezet.

Inrichting
N a het Nieuwja arsontbijt in de C ultuurfabriek op 7 januari is direct begonnen met de afbouw van de la atste expositie van 2019
‘Spanning a an de grens’. O m e en ide e te geven van de werkz a amheden na afloop van e en tentoonstelling: Frits Duinkerke komt
vanuit B ergen op Zoom zijn spullen ophalen. D e prenten en banners worden kla ar gema akt voor het vervoer na ar Huis Doorn en de
schilderijen van Leo van G estel voor het vervoer na ar het museum in Woerden. D e he er Weijers ontruimt zelf zijn ge ëtale erde vitrinekast. Vervolgens worden de infographics verwijderd, wordt de loopgra af ontmanteld, de blow-ups van K V – St Joost, brieven van het
Ichthus college en de objecten uit onze eigen collectie ‘veilig’ gesteld.
Bij de opbouw van ‘Gilbert in de 16e e euw’ wordt pla ats gecre ë erd voor e en huiskamerdecor. Dit decor besta at uit drie wanden die
versierd worden met zeildoek, overgenomen van het N ationa al Militair Museum. D e rechterwand die e erst rood was geschilderd, wordt
nu spierwit wa arop de vier panelen met de afbe elding van het Zwa aiplein achter de a ak prachtig uitkomen. D e stoffen banen a an het
plafond worden vervangen door ge el/blauwe exemplaren. Tot slot is e en pane el met zeil van Gilbert zonder hoofd gema akt voor fotomomenten van be zoekers.
N a het afbreken van de ze tentoonstelling wordt voor de expositie ‘H et
bruine goud’ links e en vaste houten wand ge zet. D e beide wanden worden
overgeschilderd in de kleuren okerge el en donkergroen. D e banen a an het
plafond maken pla ats voor banen in de zelfde kleuren ge el en groen. D e
grote uitdaging voor onze inrichtingsploeg is het maken van e en ‘miniatuur’
verla at (sluis) en e en turfakker met turfhoop. H et Zwa aiplein wordt afgebroken om onder andere pla ats te maken voor de bijzondere pe at art kunst.
Bij de expositie ‘Ve enra adschap a an het roer’ hoort de kleur blauw. D e
wanden worden blauw geschilderd en a an het plafond komen blauwe en
witte doeken.
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Voor de mini-expositie over Zwarte Jannetje tijdens de Ma and van de geschiedenis
wordt e en zwart bruggetje met e en rode loper gema akt. Tijdens de tentoonstelling ‘D e
Mantel der Liefde’ in de C ultuurfabriek richten wij de ‘Ve ense Mantel der Liefde’ in. In
het kader van het Ritme ester-event richt de werkgroep e en mini-expositie in over de
Ritme esterfabriek.
N a dit a antal kortlopende activiteiten wordt de tentoonstelling ‘Hoog water in de
G elderse Vallei’ vormgegeven. D e inrichting hiervan ga at sneller want de kleuren
blauw en wit zijn ook nu de basiskleuren. Da ar tegenover sta at dat in december
extra wordt gewerkt om e en mini-expositie in te richten rondom Moz art, de pianovirtuoos. E en van de wanden in de vaste expositieruimte wordt met stof bekle ed en er
wordt e en specia al podium gema akt voor é én van de piano’s.

Jeugd en Educatie
D e werkgroep besta at uit 7 leden, van wie enkelen al 15 ja ar me edra aien. H et is
e en enthousiaste groep die ste eds we er met ve el ple zier de le erlingen van de basisscholen ontvangt. In 2019 hebben slechts e en pa ar scholen a an de reguliere
projecten me egeda an. H et accent ligt dit ja ar immers op het Gilbert-project. Voor dit
project hebben ook onze leden van de werkgroep zich volop inge zet.

Kinderworkshops en Kinderfeestjes
Dit ja ar zijn er 13 kinderworkshops gewe est wa ara an ruim 100 kinderen hebben
de elgenomen. H et a antal de elnemers verschilt erg per workshop. E en a antal
kinderen komt va ak terug, ma ar er zijn ook ve el ‘incidentele’ de elnemers.
Tien kinderen hebben hun verja ardagsfe estje in Museum Ve enenda al gevierd. Wij
hebben da arme e 90 kinderen mogen ontvangen.
Wij hebben de nieuwe opzet van de kinderactiviteiten met ons te am ge ëvalue erd bij
e en ge zellig samenzijn bij Met Stip.

Rondleidingen
In 2019 zijn 39 rondleidingen verzorgd wa ara an 457 personen hebben de elgenomen.
Ieder ja ar zijn er rondleidingen die de museumgids bijblijven. Zoals e en ge zelschap
wa arvan de zeven heren allema al predikant blijken te zijn. Wat mooi dat er dan over
de kerkhistorie van Ve enenda al zove el te vertellen valt.
Of te denken a an de Scootmobielclub uit Antwerpen die met Ve enenda al kennis
ma akt ter gelegenheid van het Gilbertja ar. Bijzonder is ook e en persone elsuitje met
de combinatie van e en rondleiding, e en workshop Sigaren maken en het spelen van
het Escapebox-spel.
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BIJLAGE
Bruikleengevers en schenkingen

◆
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Van T.J.F. M. van der We e e en kousenreparatiemachine gebruikt door bedrijf Tempo a an de Z andstra at.
Van D.L. van den B erg e en soldatenkist uit 1912 met diverse documenten.
Van E . van Roekel verschillende timmergere edschappen gebruikt vanaf 1948 bij Ve enenda alse a annemers.
Van J. Breur de 6 gevelletters van het jongerencentrum E S CA P E .
Van mevr. Hijnekamp-Van Wijk e en a alge er, gebruikt voor het vangen van paling in de Grift.
Van Ta eke Stol e en turf en turfbriketten uit Ierland.
Van C. R ebergen e en soldatenkist met 2 zwa arden en 12 soldatenfoto’s uit de jaren 1930-1935.
Van Lyda Linschoten e en zelf gema akte pop als ve ensteker.
Van R.S.A. Budzela ar e en D elftsblauw bord van garage Van der Kolk en e en foto van Wouter van der Pol, é én van
de jongens omgekomen bij de ontploffing in de bunker a an D e Klomp kort na de B evrijding.
Van H enk van Voskuilen e en scha almodel van de kapotgeschoten toren van de Julianakerk.
Van mevr. F. van Manen–Ripken oud kle ermakersgere edschap, gebruikt door kle ermaker Dirk van Manen (1847-1932)
en e en verz ameling documenten uit de 2e W.O van oud-geme ente-secretaris Dirk van Manen.
Van Le en ten N apel e en afscheidsmap met informatie over het bedrijf N eveda uit 1959.
Van Museumcollega’s in Antwerpen e en handgevormde ste en in e en dra agsteun. Zulke stenen werden in 1550
gema akt met turf uit Ve enenda al in de fabrieken van Gilbert van Schoonbeke.
Van F. Leppers e en schilderijtje van het café van Letje van Schaik a an de Prins B ernhardla an gema akt door
H erman van de Kra ats.
Van J. van Amerongen e en groot a antal objecten vooral m.b.t. de Ritme ester; o.a. e en boekwerk uit 1890 met
uitgebreid onderzoek na ar de arbeidsomstandigheden in de Ve enenda alse fabrieken.
Van Jort van Woggelum e en portretschildering van J.P. C. Leinweber, directeur van de Sche epjeswol.
Van B ert Zwikker e en waterpomp uit e en oude boerderij a an de Prins B ernhardla an.
Van Van der Valk Hotel grote foto’s op aluminium van Ritme ester.
Van W. Vink e en schilderij uit 1950 van e en huis a an de Munnikenweg tegenover de begra afpla ats,
gema akt door Peter van Rotterdam.
Van H ans Wegen namens de familie Wakeman
e en groot a antal objecten m.b.t. de in 1944 in
D e Klomp omgekomen Canadese piloot
H arold Wakeman.
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