Acceptatie en Beheer van Roerende Monumenten
Piet Zevenhuijzen
In de Graver van juni heeft kunnen lezen welke voorwerpen we
van de verschillende schenkers hebben ontvangen. En ook in de
afgelopen maanden kwamen er weer waardevolle voorwerpen binnen. Alle schenkers hiervoor bedankt.

Ontvangen voorwerpen
juni
- Twee boekjes: een breiboekje voor jonge meisjes en een handleiding voor vrouwelijk handwerk (1930-1940, diverse oude
wijn- en borrelglaasjes (1930 en later). (Mevr. J.Veldhuis - Putten)
- (Kaas)Wrongelmes, wrongelzeef en een bascule (1919). (dhr.
H.Stoffelse – Putten)
- Twee houtbijlen, een takkenzaag, mes met hoornen heft, een
lepel, en een tweezijdig te gebruiken treefje voor een oliestel.
(Berend van Dijken -Putten)
- Een aantal leesboeken uit grootmoederstijd, een kalender
(1955) ‘Eerste Hollandsche Sprookjeskalender’ met kwartaalindeling en uitgegeven door de Eerste Hollandsche Levensverzekerings-bank NV. (Fam. J.K. Schepers – Ermelo)
juli
- Een boek: Grondpatronenboek van de vereniging van modeleraressen in landelijk verband. Goedgekeurd bij Koninklijkbesluit 10 april 1959. (dhr. A van de Mheen - Putten)
- Een stukje haakwerk, voorbeeldenboekje ‘Practische Beyerserie H.66, 20ct) (1920), bolletje garen, en een rond opbergdoosje met een gaatje in het deksel (karton) [mogelijk om daar
in een klein bolletje garen tijdens haken in op te bergen]. (dhr.
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W. Willems via dhr. J. van Oostende -Putten)
augustus
- Diverse gevulde weckpotten, een zinken gieter. (mevr. Willemse
Putten)
- Boekje ‘Het concentratiekamp Amersfoort’
met subtitel ‘Hoe wij daar leefden en wat
wij daar meemaakten!, Een ex-gevangene

vertelt …. (ca. 1946). (mevr. - Apeldoorn)
- Stenen naamplaatje of hangertje, bij opgraving in het bos ont dekt. (dhr. A. Bos Putten)
Samenstelling acceptatiecommissie
De acceptatiecommissie uit: Anja Zevenhuijzen (kleding), Piet

Bot, Teus van de Kamp en Piet Zevenhuijzen. Bij de beoordeling
worden Maria Smit-Toledo, Herman Wijnberg en Piet Baremans
van de werkgroep Registratie, Documentatie en Digitalisering betrokken.
-------------------------------------------------------------------------------
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