En dan nog dit:
De HVIJ presenteert zich elk jaar tijdens
“Zomers Oldemarkt” op de laatste
zaterdagen van juni, juli en augustus,
het Kerstrondje in Oldemarkt,
de Ponymarkt in Scheerwolde
en de Monumentendag in Kuinre.
Daarnaast is de HVIJ vertegenwoordigd
in het Museumberaad Steenwijkerland;
dit is een koepel van de musea en de
historische verenigingen in de hele
gemeente.

Historisch Centrum IJsselham
Hoofdstraat 23a / hoek Klaas Muisstraat
8375AK Oldemarkt

Herfstexpositie, de rijke historie
van Oldemarkt tot omstreeks
1960

HISTORISCHE VERENIGING
IJSSELHAM

De HVIJ richt elk jaar een bijzondere
expositie in. In 2016 staat de historie van
het dorp OLDEMARKT centraal.

De Historische Vereniging IJsselham
(HVIJ) is opgericht op 16 september
1992 en telt nu ongeveer 600 leden.

Openingstijden:
Gedurende de eerste expositieweek van 3
t/m 7 oktober open van 19 tot 21 uur, en
verder alle donderdagen van 9.30 tot 12
uur; de expositie loopt door t/m het kerstrondje in december.
Meer informatie vindt u op onze website:
www.historischeverenigingijsselham.nl
- Statuten HVIJ
- Jaarprogramma
- Inventaris Documentatiecentrum
- Foto’s van dorpen etc.
- Uittreksels uit DTB-boeken
- Gezinsreconstructies IJsselham
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Ook de jeugd heeft belangstelling
voor cultuurhistorie

Het doel van de vereniging is:
het bevorderen van de belangstelling voor en het onderzoek naar de
geschiedenis in ons werkgebied.
Dat werkgebied beslaat de voormalige gemeente IJsselham, met
daarin Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl,
Kalenberg, Kuinre, Blankenham,
Baarlo, Muggenbeet, Nederland,
Wetering, Scheerwolde en verder
de directe omgeving.

o

Lidmaatschap

Voor € 20,-- per jaar bent u al lid.
Daarvoor ontvangt u ons kwartaalblad
De Silehammer en hebt u gratis toegang
tot alle lezingen en exposities.
o Historisch Centrum IJsselham
Hoofdstraat 23a / hoek Klaas Muisstraat.
8375AK Oldemarkt.
In het HCIJ zijn tentoonstellings-, werk-,
archief- en vergaderruimten.
Voor ontvangen of geven van informatie
gratis toegang tijdens de inloopavond:
maandag 19.00-21.00 uur.
Erkende zon- en feestdagen gesloten.
Voor zomeropenstelling zie de info op de
website, De Silehammer en de pers.
Bezoek aan expositieruimte in het HCIJ:
Entree € 2,-; basisschoolkinderen gratis.
Groepen ook op andere dagen en tijden,
hiervoor aanmelden op tel: 0561 750906
tijdens openingsuren; zie ook de website.
Speciaal groepsarrangement,
incl. 2x koffie thee en koek
€ 5,Begeleide Dorpswandeling
Oldemarkt (15-20 personen)
€ 30,o Werkgroep Redactie
Deze werkgroep verzorgt de inhoud van
De Silehammer, met daarin historische
wetenswaardigheden uit ons werkgebied
Ook verzorgt zij de website en levert zij
bijdragen aan dorps- en streekkranten.
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o Werkgroep Archivering
Deze groep legt veranderingen vast in ons
werkgebied d.m.v. fotografie, en beheert,
archiveert, digitaliseert en beschrijft een
omvangrijke collectie documenten, beelden geluidsmateriaal en voorwerpen.
o Werkgroep Activiteiten
Organiseert lezingen en excursies.
Gastsprekers waren onder meer:
Marga Kool, schrijfster en dijkgraaf,
Frits David Zeiler, historicus,
Hylke Speerstra, schrijver, Hans Mol,
historicus Fryske Akademy,
Harry Bouman, Eese-deskundige,
Jaap Houwer, schrijver van het prachtige
boek “Tussen Steenwijk en Blokzijl”.
Alle activiteiten worden aangekondigd in
de regionale pers en in De Silehammer.
Leden hebben uiteraard gratis toegang.
Niet-leden betalen een geringe
toegangsprijs en zijn natuurlijk hartelijk
welkom.
o Werkgroep Archeologie
In de IJsselhammer bodem zitten nog
steeds bijzondere zaken verborgen. Bij
opgravingen enkele jaren geleden nabij
Kuinre zijn waardevolle vondsten gedaan.
o Werkgroep Genealogie
Voor wie geïnteresseerd is in stamboomonderzoek. De HVIJ weet vaak de weg om
lastig onderzoek tot een goed einde te
brengen.
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Ondergetekende geeft zich hierbij op
als lid van de Historische Vereniging
IJsselham
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Datum:
Telefoon:
E-mail:
Centraal postadres:
Hoofdstraat 23a
8375 AK Oldemarkt
Tel. 0561-750906
E-mailadres: secretaris@
historischeverenigingijsselham.nl
Website:
www.historischeverenigingijsselham.nl
Facebook: www.facebook.com/historische
verenigingijsselham
Tip:
Cadeaubon Jaarlidmaatschap HVIJ
inclusief kwartaalblad De Silehammer
Dit formulier is ook te downloaden van de
HVIJ website, incl. de mogelijkheid van
automatische incasso.

