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Arnhem - De Waterberg
Opgericht 1996

Het Nederlands
Openluchtmuseum (NOM)
Op 24 april 1912 wordt het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) in Arnhem opgericht. De
toenmalige burgemeester van Arnhem geeft hierbij veel steun. Hij geeft een terrein van ca. 30 ha
op het landgoed De Waterberg in erfpacht. Later
wordt dit gebied uitgebreid tot ca. 44 ha.
De Eerste Wereldoorlog breekt medio 1914 uit en
het museum wordt daardoor pas op 13 juli 1918
geopend. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het
museum in 1946 weer toegankelijk voor bezoekers en begint men met het herstellen van de
diverse objecten. Nieuwe objecten worden verkregen en in het museum opgebouwd. In april
1942 wordt de vereniging van Vrienden van het
Nederlands Openluchtmuseum opgericht. Tussen het NOM en de Vereniging Vrienden start
men na overleg in 1983 het project rondleiden in
het museum door vrijwilligers. Drs. Rita Meijer is
coördinatrice van de groep rondleiders.

In 1993 wordt de beugelbaan aangelegd
Rita Meijer vraagt Thijs Bouwman om actief het
beugelen van de grond te krijgen. Als goede rondleiders willen en moeten ze meer van het beugelen afweten om zodoende het bezoekende publiek het beugelspel te kunnen uitleggen. Ze gaan
vanaf het begin met een groepje vrijwillige rondleiders op de maandagavond en wisselend op de
dinsdagavond beugelen. Vooral Jan Aerts zorgt
ervoor dat ze van veel informatie worden voorzien en hij leert ze hoe het spel wordt gespeeld.
Hij moedigt ze aan en samen met Jan Aerts, Niek
Peters van het NOM en Thijs Bouwman organiseren ze de nodige toernooien. Intern beginnen de
rondleiders onderling met een laddercompetitie.
Thijs Bouwman stimuleert in deze fase het oprichten van een beugelvereniging al, maar pas in het
begin van 1996 is het zo ver en wordt beugelvereniging De Waterberg opgericht. De vereniging
wil zichzelf kunnen bedruipen en ontvangt daardoor geen geldelijke steun van het NOM of van
de vereniging Vrienden van het NOM.
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