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EXTRA  AGENDATIPS  NAJAAR  2011 
nadere informatie in lokale pers en op HVIJ-website 

 

Open Monumentendag zaterdag 10 september in PKN-kerk Kuinre 
Expositie van poëziealbums en schilderijen van wijlen A. Wietsma en H.J. Kooi 
Leonie Troost (Levamentum) met materiaal over rouw en rouwverwerking. 
Presentatie historische filmpjes.          Gratis koffie/thee. 

 

Archievendag zaterdag 15 oktober in villa Rams Woerthe in Steenwijk  
10.30 uur – 16.00 uur 
11.00 uur Lezing Marina van der Ploeg: Rouwen en begraven in de 19

de
 eeuw. 

13.30 uur Lezing Lianne van Beek: Het leven van Hendrik Krop.  
15.00 uur Geschiedenisquiz van de gemeente Steenwijkerland. 
De hele dag: expositie ‘Portretten van Hildo Krop’ van Instituut Collectie Krop.  
Ook films over het gebouw Rams Woerthe en over Hildo Krop.  

 

Hobbybeurs Herfstcrea 29+30 oktober Zalencentrum Dalzicht Oldemarkt 
Zaterdag 29 en zondag 30 oktober 11.00-17.00 uur. De HVIJ is weer present. 

 

Dag voor de Regionale Geschiedenis en Streekcultuur in de Bovenkerk 
te Kampen, zaterdag 29 oktober 2011, 10.00-16.00 uur; gratis toegang.  
M.m.v. 40 Historische en Heemkunde Verenigingen in en rond de lJsseldelta. 
Genealogiestands: HazaData, Haza21, ProGen, GensDataPro, CBG, NGV. 
Een greep uit het programma (uitgebreider op HVIJ-website):  
11.00 uur prof.dr. Hans Mol: De Middeleeuwse veenontginningen in de Kop 

van Overijssel. 
11.30 uur Theo van Mierlo: De geschiedenis van in- en exterieur van de 

Bovenkerk (rondleiding). 
12.30 uur prof.dr. Anne van der Meiden: Religie, Streek en Volksaard. 
13.30 uur Yvette Hoitink: Over genealogie, 200 jaar burgerlijke stand. 
14.30 uur Marina van der Ploeg: Rouwen en begraven. 
15.00 uur Prijsuitreiking verhalenwedstrijd Historisch Kippenvel. 

     
In het artikel over de Canon is al gewezen op de nieuwe theorie van Hans Mol 
omtrent de lokalisering van de buurtschap Silehem en de St.-Stephanuskapel. 
Zijn theorie, voorgedragen op de HVIJ-lezing van 25 januari 2011 in Blanken-
ham, heeft professor Mol inmiddels uitgediept. Wie zijn theorie wil horen, heeft 
op 29 oktober daartoe alsnog de gelegenheid. Hans Mol zal zijn bevindingen 
publiceren in een wetenschappelijk artikel, dat is beoogd voor december 2011.  
 

Met twee evenementen op één dag, zaterdag 29 oktober, aan u de keuze: 
zaterdag naar lezingen in Kampen, zondag naar Herfstcrea in Oldemarkt. 
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Extra informatie  

Dag van de regionale geschiedenis en streekcultuur 
Zaterdag 29 oktober in de Bovenkerk te Kampen, 10.00 – 16.00 uur 

 

Zo’n 40 historische en heemkunde verenigingen, archieven en andere instel-
lingen uit Overijssel, Gelderland en de Veluwe zullen met informatie aanwezig 
zijn, ook organisaties als het Centraal Bureau voor Genealogie en de Neder-
landse Genealogische Vereniging. Hierdoor is op nagenoeg elk erfgoedgebied 
informatie te vinden. De definitieve lijst van de organisaties die aanwezig zul-
len zijn, zal in oktober via de pers en op de website van het Historisch Cen-
trum Overijssel (HCO) bekend worden gemaakt.  

Naast de permanente expositie zullen de hele dag doorlopend lezingen wor-
den gehouden over diverse onderwerpen (exacte tijden nog niet bekend).  

Het geheel zal worden omlijst met het af en toe bespelen van het Bovenkerk-
orgel. Ook zullen vier Kamper koren (Schokkerkoor, Recht deur zee, Kogge-
zangers en het Kamper Kozakkenkoor) regelmatig enige liederen zingen. Aan 
het eind van de dag zal de uitslag van de verhalenwedstrijd “Historisch Kip-
penvel” worden bekendgemaakt. 

De organisatie van deze dag wordt verzorgd door de gemeentearchieven van 
Kampen en Steenwijkerland, het Historisch Centrum Overijssel, de Vereeni-
ging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) en de 
Historische Vereniging voor de IJsseldelta “Jan van Arkel”.  
Het zal een dag worden waar veel te beleven en te genieten is, maar waar 
vooraal veel informatie te vinden zal zijn. Tevens is het ook een dag waar veel 
contacten kunnen worden gelegd. Er zal dan ook voldoende ruimte aanwezig 
zijn om uw eigen meegebrachte gegevens uit te wisselen met standhouders 
en medebezoekers. Noteer nu alvast 29 oktober in uw agenda. 

historische en heemkunde verenigingen: 
* Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart en Balkbrug – Avereest 
* Oudheidkundige Vereniging “Arent thoe Boecop” – Elburg 
* Oudheidkundige Vereniging Ermelo – Ermelo 
* ‘t Olde Maat Uus, afdeling historie – Giethoorn 
* Stichting Historisch Goor – Goor 
* Historische Kring Haaksbergen – Haaksbergen 
* Heemkunde Hattem – Hattem 
* Vereniging voor heemkunde “Omheining” – Heino 
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* Historische Vereniging voor de IJsseldelta “Jan van Arkel” – Kampen 
* Oudheidkundige Vereniging “de Broeklanden” – Oldebroek 
* Historische Vereniging Raalte en Omstreken – Raalte 
* Vereniging Vrienden van Schokland – Schokland 
* Schokkervereniging – Schokland 
* Historische Kring Tuk – Tuk 
* Cultuur Historisch Centrum Vollenhove – Vollenhove 
* Historische vereniging Wijhe – Wijhe 
* Zwolse Historische Vereniging – Zwolle 

archieven 
* Stads- en Athenaeum Bibliotheek Deventer – Deventer 
* Gemeentearchief Kampen – Kampen 
* Nieuw Land Erfgoed – Lelystad 
* Gemeentearchief Steenwijkerland – Steenwijk 
* Historisch Centrum Overijssel – Zwolle 

genealogie 
* Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG) 
* Nederlands Genealogische Vereniging (NGV) 
* Nederlands Genealogische Vereniging, afdeling Apeldoorn en omstreken 
* Nederlands Genealogische Vereniging, afdeling Flevoland 
* Vereniging Veluwse Geslachten 

software 
* Telapas software, HazaData, Haza21 – Burdaard 
* ProFamilie – Zwolle 
* ProGen – Markelo 
* GensDataPro 

overig 
* Stichting Industrieel Erfgoed Deventer – Deventer 
* IJsselacademie – Kampen 
* Bibliotheek Kampen (i.c.m. Bibliotheek Overijssel) – Kampen 
* Museum “de Laarman” (boerencultuur in beeld) – Luttenberg 
* Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) 
   – Zwolle 
* Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832 – Zwolle 
* Kunst en Clutuur Overijssel (KCO) – Zwolle 
* Eerste Vereniging Stads- en Dorpsomroepers Nederland 
* Stichting Sallands Erfgoed 


