En dan nog dit:
De HVIJ presenteert zich elk jaar tijdens
het Kerstrondje in Oldemarkt en de Open
Monumentendag in Kuinre. (Datums volgen na bekendmaking op onze website)

1993 -

In 2018 vierde de HVIJ haar 25jarig bestaan,
waarbij in 2 periodes de aandacht op haar
eigen collecties werd gevestigd. Er zijn veel
historisch waardevolle zaken verzameld w.o.
collecties van Gerrit Jonker, Jannes Spitzen,
Nico Lageweg en Johan Bokkinga. Ook zijn
veel maquettes van bijzondere gebouwen in
onze omgeving verworven. Voor de leerlingen
van de bovenbouw van de scholen van de
voormalige gemeente IJsselham kan een les
worden aangevraagd waarin we ze a.d.h.v.
materialen van onze collectie meenemen
vanaf de prehistorie tot aan de tijd waarin
hun opa’s en oma’s jong waren.

In 2019 wordt een expositie over Paasloo
georganiseerd die te zien zal zijn vanaf september tot aan het Kerstrondje in december.
Openingstijden: zie bij foto
Historisch Centrum IJsselham

Meer informatie vindt u op onze website:
www.historischeverenigingijsselham.nl
- Statuten HVIJ en Jaarprogramma
- Inventaris Documentatiecentrum
- Foto’s van dorpen etc.
- Uittreksels uit DTB-boeken (dooptrouw-begraafboeken)
- Gezinsreconstructies IJsselham

HVIJ 2019

Historisch Centrum IJsselham
Hoofdstraat 23a / hoek Klaas Muisstraat
8375AK Oldemarkt
Openingstijden:
maandagavond van 19.00-21.00 uur
donderdagmorgen van 9.00-12.00 uur (dan
graag even bellen voor bezoek)
in september ook op de zaterdagmorgens.
gesloten van 15-07-2019 tot 02-09-2019

2019

HISTORISCHE VERENIGING
IJSSELHAM
De Historische Vereniging IJsselham
(HVIJ) is opgericht op 16-09-1992
en telt nu ongeveer 555 leden.
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.

Tonmolen Paasloo

o Lidmaatschap
Voor € 20,-- per jaar bent u al lid.
Daarvoor ontvangt u ons kwartaalblad
De Silehammer en hebt u gratis toegang
tot het HCIJ, alle lezingen en exposities.
o Historisch Centrum IJsselham
Hoofdstraat 23a / hoek Klaas Muisstraat.
8375AK Oldemarkt.
In het HCIJ zijn tentoonstellings-, werk-,
archief- en vergaderruimten.
Bezoek aan expositieruimte in het HCIJ:
Entree niet leden € 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
bijdragen aan dorps- en streekkranten.
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, beeld- en geluidsmateriaal
en voorwerpen.
HVIJ 2019

o Werkgroep Activiteiten
Organiseert lezingen en excursies.
Gastsprekers waren onder meer:
Harry Bouman, Eese deskundige,
Jaap Houwer, schrijver van het prachtige
boek “Tussen Steenwijk en Blokzijl”, Philip
Friskorn, vermaard natuurfotograaf, Henk
van Heerde van de Schokkervereniging en
Harco Bergman, de alom bekende boswachter van het Kuinderbos.
Alle activiteiten worden aangekondigd in
de regionale pers, in De Silehammer op
onze website en de Facebookpagina van
de HVIJ.
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.
Afgelopen jaar zijn, dankzij de Rabobank
actie, 2 nieuwe metaaldetectoren met
pinpointers en scheppen aangeschaft
waarmee deze werkgroep, met belangstellenden, weer aan de slag kan.
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.

