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Geachte/ beste L.O.V.ers,
Hoe het er voorstaat: bericht 04
In de nieuwsbrief 3 gaven wij aan dat het “Dorpsplatform Oosterbeek”, onder leiding van Louis ter
Huurne en Dick van Veelen, plannen had voor een L.O.V. tentoonstelling. Dat gaat door en wij
werken er van harte aan mee. Het is voor het eerst dat Oosterbeek zelf groots aandacht besteedt aan
de idealistische Meubelfabriek Labor Omnia Vincit, die van 1910 tot 1935 daar was gevestigd.

TENTOONSTELLING
9 mei t/m 1 juni 2020
Opening 9 mei, 14.00 uur door de burgermeester gemeente Renkum, mevrouw Agnes Schaap.
Wilhelminastraat 3 6862 HA te Oosterbeek, de voormalige toonzaal van L.O.V.
Openingstijden zijn donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
De toegang tot de tentoonstelling is gratis.

Symposium
“Het verhaal van Gerrit Pelt, directeur L.O.V. meubelfabriek 1910 -1935”
16 mei 2020
met
•

Mevr. K. Gaillard, auteur L.O.V. Meubelfabriek, een idealistische meubelfabriek;

“ de betekenis van Gerrit Pelt voor Oosterbeek”.
•

Mevr. L. Tibbe, voormalig docent aan opleiding Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit,
“sociaal-liberale ondernemersfilosofiën en hun voorbeelden in Nederland

begin 20e eeuw”
•

Dhr. J.J. Heij, voormalig conservator Drents Museum,

“de L.O.V. stijl en kunststromingen in Nederland begin 20 eeuw”
van
Entree
Plaats

14.00 uur - 16.00 uur
€ 5,= p.p. ( leden Stichting Heemkunde Renkum gratis)
Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51 6861 ZZ Oosterbeek (max. 200 plaatsen).

Advies: meldt U tijdig aan voor het symposium op info@erfgoedlov.org in verband met beperkt
aantal plaatsen.
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En dan verder in het LOV nieuws:

Fred Ootjers overleden.
Wij zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden op 4 december 2019 van Fred Ootjers,
op 62 jarige leeftijd, de zo vol aanstekelijk enthousiasme oprichter van en drijvende kracht
achter de Stichting Huizinga Meubel Nederland. Zijn vrouw Miriam Ootjers, en dochter
Marianne zetten zich onverdroten in om zijn droom – een eigen J.A. Huizinga museum in het
Groningse te realiseren.

Het LOV/RCE Virtueel Museum groeit gestaag.
Dankzij vele inzendingen van foto’s van LOV meubilair en de noeste arbeid van onze secretaris is het
virtueel museum weer aanzienlijk uitgebreid. Meer dan 118 nieuwe “stukken” werden in 2019 aan
het museum toegevoegd, waaronder uit de collectie van Rem Posthuma, het Drents Museum en
(recent) van Bea Coolman. Wij zijn doende het museum ook uit te breiden met een bibliografie over
LOV. Wij prijzen ons zeer gelukkig dat wij in deze voortreffelijk mogen samen met de Rijksdienst voor
het Cultureel erfgoed, in de persoon van Hans Schraven. Het museum is te bezoeken via onze site
www.erfgoedlov.org .
Vrienden van de stichting
In 2019 steeg het aantal vrienden van de Stichting naar bijna 100, daaronder bevinden zich ook
enkele museale en erfgoed instellingen.
Financieel
Balans 31/12/2019 Stg
Erfgoed L.O.V.
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Bestuur
Wij blijven op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers. Het gaat hier niet om vergadertijgers maar om
doeners en uitvoerders, bijvoorbeeld voor onderzoek, fotograferen, artikeltjes schrijven,
administratie, website bijhouden, en mee zoekend naar fysieke (museale?) opslag voor LOV
meubilair en documentatie.
De stichting erfgoed meubelfabriek LOV heeft een Culturele ANBI status, waardoor Uw schenking als
particulier 125% en als bedrijf 150%, aftrekbaar voor IB /Vpb kan zijn: NL97TRIO 033 88 17 255
Hartelijke groet, Laurent Nouwen, voorzitter
Mede namens bestuursleden Ingrid Mispelblom Beyer en Frederik Erens.
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