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Speciaal voor gezinnen (mèt of
zonder kinderen)
Inmiddels is het Zuivelmuseum
ontdekt als loeigoed familie-uitje. Daar
kom je nog eens terug: bij goed en
minder goed weer! Om dit uitje voor
gezinnen (met en zonder kinderen) toegankelijker
te maken, is besloten een gezinsdonateurschap in
te voeren. Dit naast het al bestaande individuele
donateurschap. Voor slechts € 35 per jaar bent u, op
vertoon van uw aanmeldingsformulier, met partner
en (inwonende) kinderen het hele jaar door welkom.
Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden via de
pagina Downloads op onze website.

QR-codes en videopresentaties
Nieuw in ons museum zijn de QRcodes en videopresentaties. Deze
vindt u verspreid in ons museum. Met
behulp van uw mobiele telefoon scant
u een QR-code. Vervolgens ontvangt u
allerlei informatie, onder andere door middel van korte
filmpjes over het onderwerp.
Een plattegrond en looproute èn een overzicht van de
inmiddels 35 onderwerpen met toelichting en QR-code/
video treft u aan in de bijlage. Nieuwsbrief aan. Als
voorproefje en om even te oefenen hier boven de QRcode met het filmpje over de hondenkar.

Groei in groepsuitjes

Een vrijwilliger vertelt…

Ook een leuke ontwikkeling om te
vermelden is de sterke groei van het
aantal groepsuitjes de afgelopen tijd.
De groepen (van 10 – 50 personen)
krijgen een ontvangst met koffie/thee
en iets lekkers, een centrale inleiding en daarna onder
leiding van deskundigen een mooie rondleiding door
ons museum. De groepsuitjes zijn onder meer geschikt
voor verenigingen voor een jaarlijks uitje, verjaardagen
en familiedagen. Het Zuivelmuseum is wat nieuws en
een perfecte entourage voor dergelijke bijeenkomsten.
Uitjes kunnen buiten de reguliere openingstijden
van het Zuivelmuseum geheel ‘op maat’ worden
georganiseerd. Dit alles voor een scherpe all-in prijs
van € 10 per persoon. Wilt u ook meer weten over de
mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op via
info@zuivelmuseum.nl.

Ik zal mijzelf even voorstellen; mijn
naam is Willem Smit. Ik ben 67 jaar
jong en al 41 jaar getrouwd met Stiena.
Wij hebben twee zoons en wonen in
Wapenveld.
In mijn werkzame leven ben ik ooit begonnen in het
installatiewerk.
In 1985 heb ik de overstap gemaakt naar de Berghuizer
Papier Fabriek als operator papiermachine. Hier heb ik
gewerkt tot de sluiting in 2007,
Daarna ging ik terug in mijn oude vak de
installatiebranche. Gelukkig kreeg ik een baan bij
de Energiewachtgroep als onderhoudsmonteur
gasapparatuur.
Intussen ben ik sinds eind 2020 met pensioen.
Om het spreekwoordelijke ‘zwarte gat’ waar je na je
pensionering in dreigt te vallen op te vangen, ging ik op
zoek naar vrijwilligerswerk. Allereerst ben ik bij mijn
favoriete voetbalclubje Vevo in Veessen (waar ik ben
geboren) op zaterdag in de kantine gaan helpen.

Vacatures
We hebben nog steeds een aantal
vacatures op diverse gebieden: voor
elk wat wils zogezegd (zie het overzicht
van de vacatures in de bijlage). Ben
je toe aan een nieuw uitdaging in een
jonge organisatie? Waar word jij blij van? Waar liggen
jou interesses? We willen graag vrijblijvend met je
in gesprek: waar kan een match liggen? Stuur een
mailtje aan info@zuivelmuseum.nl, afhankelijk van je
interesse neemt iemand van ons contact met je op!
Even bellen kan natuurlijk ook, bel dan onze secretaris,
Jolanda van Duren 06-146 16 096 Wilt u weten welke
vacatures er sowieso nog open staan? Kijk dan eens op
onze website. Een overzicht met actuele vacatures kunt
u downloaden via de pagina Downloads.

Kinderfeestje?
Zoekt u een leuke, gezellige locatie om
een kinderfeestje te vieren?
Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Samen met u maken we er echt een
feestje van!
Op de volgende pagina meer..

Volg ons
op Facebook

In de Schaapskooi las ik toen een oproep voor
vrijwilligers bij het Zuivelmuseum hierop heb ik mij
aangemeld als medewerker in de horeca van het
museum,
Er bleek een leuke en enthousiaste groep vrijwilligers
te zijn waarin ik mij snel op mijn gemak voelde
Algauw kwam ik er achter dat ik het eigenlijk wel
leuk vond om de bezoekers meer te vertellen over de
boerderij en het museum. Ik ben mij toen gaan inlezen
in de geschiedenis van de boerderij, haar bewoners en
het ontstaan van het museum.
Wij merkten dat er behoefte was aan iemand die de
mensen aan het begin van de museumroute opving en
uitleg gaf.
Vooral groepen vinden het prettig met een gids door
het museum te worden geleid.
Inmiddels zijn we met ± 5 rondleiders actief om
rondleidingen te verzorgen.
Ik hoop dit nog een lange tijd met plezier te kunnen
doen.
Hartelijke groet,
Willem Smit.

Nieuwsbrief
juli 2022

Lopende projecten

Goed nieuws!

• Zuivellaboratoria
Op dit moment wordt hard gewerkt
aan een tweetal zuivellaboratoria.
Een historisch zuivellaboratorium,
waarin we laten zien hoe vroeger op
de melkfabriek de kwaliteitscontrole werd uitgevoerd.
Het andere zuivellaboratorium is voor kinderen.
Dit laboratorium kunnen we realiseren met behulp
van een subsidie van de provincie Gelderland en de
RABObank.
Beide laboratoria worden in de paardenstallen
gerealiseerd.
In het tweede laboratorium kunnen kinderen
groepsgewijs praktisch aan de slag met zuivel door
onder andere het maken van yoghurt of ijs.
Het is de bedoeling dat deze activiteit wordt
aangeboden als kinderfeestje en als vaste activiteit op
de zaterdagmiddag.
Binnenkort hopen wij u te berichten wanneer dit
laboratorium geopend wordt.

Wat is het geweldig dat wij inmiddels
zo’n grote groep vrijwilligers hebben,
want dat geeft ons de mogelijkheid
om vanaf woensdag 13 juli ook de
woensdagmiddagen open te zijn.
De deuren gaan open om 13.00 uur en sluiten 16.30
uur.
Zegt het voort!

• Samenwerking Flipje en
Streekmuseum Tiel
Door het Flipje en Streekmuseum in
Tiel zijn we gevraagd om met hen mee
te liften voor een gezamenlijke subsidie
van de Provincie Gelderland over
verhaallijnen. Hierin wordt het verhaal
van de melkveehouder in de IJsselvallei en de fruitteler
in de Betuwe uitgewerkt. Deze subsidie maakt het
mogelijk maken om ons thema 9, ‘Zuivel en actuele
ontwikkelingen’ uit te werken, dit als aanvulling op
onze acht historische zuivelthema’s
Wij houden u op de hoogte!
• Certificering museumjaarkaart
Om een museumjaarkaart te kunnen
accepteren, moet ons museum eerst
lid worden van de Museumvereniging.
Om lid te kunnen worden van
de Museumvereniging moet aan
een aantal eisen voldaan worden.
Momenteel zijn wij druk bezig om aan
al de gestelde eisen te kunnen voldoen,
een hele klus! Wij hopen in 2023 zover te zijn dat
museumjaarkaarthouders hun kaart bij ons kunnen
gebruiken.
Wordt vervolgd!

Volg ons
op Facebook

Samenwerking Boert en eet
bewust
Het Zuivelmuseum is een
samenwerking aangegaan met
boeren in de omgeving onder de
noemer ‘IJsselvallei Boert en Eet
Bewust’ worden belevingen georganiseerd op
aangesloten boerderijen in de regio Wapenveld. Door
de samenwerking met het Zuivelmuseum wordt zo
het leven op de boerderij belicht: verleden, heden &
toekomst komen bij elkaar. Voor meer informatie: kijk
ook eens op https://www.ijsselvalleiboerteneetbewust.
nl/activiteiten/.

Dank aan
Naast dank aan alle betrokken vrijwilligers, is dank
verschuldigd aan hen die ons in financiële zin steunen
in 2022. Wij noemen hier de RABObank, Provincie
Gelderland, Jan Nienhuisvereniging en de Familie
H.Matenstichting.
Colofon
Nederlands Zuivelmuseum
Kanaaldijk 63
8191 LW WAPENVELD
info@zuivelmuseum.nl

