
HVIJ  JAARPROGRAMMA  2012 – 2013 
wijzigingen voorbehouden 

 
Zaterdag 29 september 2012 
’s morgens: Officiële Opening HCIJ 
door wethouder L. Greven namens de gemeente Steenwijkerland. 
’s middags: Open Huis HCIJ         
vanaf 13.30 uur voor alle belangstellenden;  
met muzikale medewerking van straatzangtheatergroep "Sjeu" uit Vollenhove. 

 
Dinsdag 16 oktober 2012 

Concessies aan Kuinre van de bisschop van Utrecht 
Lezing door dhr. K.J. Huisman uit Leeuwarden over de bisschop van Utrecht die conces-
sies verleende aan Kuinre over de oude Lende. Ook zal hij duidelijk maken waar de oude 
Lende stroomde. Dhr. Kerst Huisman, oud-journalist van de Leeuwarder Courant, is onder 
meer schrijver van het boek "Opstand in de turf: het harde leven in een veenderijgebied" 
(Leeuwarden 1981). 
Locatie : Dorpshuis De Skulpe, Zeestraat 2, Blankenham. 

 
Dinsdag 20 november 2012 

Vliegveld Havelte in de oorlog 
Lezing door de heren J. Doeven en J. Kootstra uit Steenwijk over dit vliegveld dat in de 
Tweede Wereldoorlog is aangelegd door de Duitse bezetter. Toen het juist voltooid was, 
werd het vliegveld door de geallieerden gebombardeerd. 
Dhr. Jelle Kootstra (herder van de Holtinger schaapskudde en medeauteur van het nog te 
verschijnen boek over het vliegveld) behandelt het deel over het Duitse vliegveld Havelte 
(Flugplatz Steenwijk). 
Dhr. Johan Doeven (Hist. Ver. Steenwijk e.o.) verzorgt het deel over de Duitse bezetting 
van Steenwijk en omgeving en de opleiding Kriegsmarine aldaar. 
Locatie : Zalencentrum Dalzicht, Frieseweg 39, Oldemarkt. 

 
Dinsdag 12 februari 2013 

AIgemene Ledenvergadering 
Locatie : Restaurant De Kluft, Hoogeweg 26, Ossenzijl. 
Na het huishoudelijk gedeelte en de pauze spreekt dhr. B. Meijerink over de kunstbunker 
in het Dennenbos bij Paasloo. 

 
Zaterdag 23 maart 2013 

Excursie (onder voorbehoud) 
Een excursie o.l.v. de heren J. Doeven en J. Kootstra naar het gebied waar het voormalige 
vliegveld te Havelte lag. 
Het is ook mogelijk dat deze excursie in april of mei georganiseerd zal worden. 
Nadere informatie in De Silehammer, in de regionale pers en op de HVIJ-site.  
 

Voor alle lezingen geldt:  
 
Inloop  : vanaf 19.45 uur is er koffie/thee verkrijgbaar. 
Aanvang : 20.00 uur precies. 
 
Leden hebben gratis toegang voor max. twee personen. 
Ook niet-leden van de HVIJ zijn van harte welkom.  
Voor hen geldt een toegangsprijs van € 3,-. 


