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Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
De Historische Vereniging heeft inmiddels
haar eerste jaarvergadering op 6 april achter
de rug en telt nu bijna 180 leden. Tijd voor
de Nieuwsbrief. Ook staan we weer in onze
kraam op de Jaarmarkt op Koningiimedag!
In deze uitgave:
* Jaarverslag november 1998-april 2000.
* Boek over 26 kloosterboerderijen
* 600 jaar Vrouwenklooster Diepenveen
* Gratis historische lezingen
* Programma feestweek in mei (apart)
* Sallands Volkslied
Van het bestuur
Op 6 april vond onze eerste jaarvergadering plaats
in de Hof van Salland. Niet minder dan 63 leden
(inclusief bestuur) waren daar aanwezig. In de
vergadering kwam het jaarverslag aan de orde,
werd het financiële verslag goedgekeurd en het
huishoudelijk reglement vastgesteld.
Daarna was er een bestuursverkiezing. Het bestuur
bestaat uit Herman Hogen Esch (voorzitter),
Lamberthe de Jong (secretariaat), Leo Hattink
(penningmeester), Wilbert Derksen (interviewgroep). Hans Ekkel (PR-groep), Jan van Ginkel
(verzamelgroep), Harry Mulder (archiefgroep) en
Gert Harmsen, Bert Roetert, Wim Roetert en Wil
Steverink.
Na de pauze hield C.H. Hogenstijn uit Deventer
een interessante lezing over de moderne devotie en
Geert Grote. Daarna vertelde Ben Droste van onze
vereniging over de feestweek vanwege de herdenking van 600jaar Vrouwenklooster.
Tot slot bleven vele leden gezellig napraten, in
overeenstemming met het doel van onze vereniging: naast het bestuderen van de geschiedenis aan
de inwoners van Diepenveen gezelligheid bieden.

Vanaf 29 april te koop:

'Bezit van het Vrouwenklooster'
Historische Reeks Diepenveen nr 1.
E X T R A : G R A T I S WANDEL- E N F I E T S K A A R T
prijs f 10,-; leden f7,50
Waar in Diepenveen?
* Jaarmarkt van 29 april in onze kxaam
* na l mei bij onze bestuursleden (openingstijden)
- Van Ginkel Hengelsport, Dorpsstraat 2
- Keurslagerij Harmsen, Dorpsstraat 6a
- Restaurant Roetertshof, Kerkplein 6-7
*Ook via het secretariaat (R. Zwaeffkenstraat 26)
Herdenking Vrouwenklooster met boekje
Het eerste boekje in de Historische Reeks Diepenveen komt uit op 29 april. Het heet: Bezit van het
Vrouwenklooster Diepenveen. Oude erven op het
platteland en het gaat over de 26 boerderijen die
tussen 1400 en 1578 bij het klooster behoorden.
Daar zijn er nog 20 van over. Het boekje tek 48
bladzijden en bevat veel foto's. De bijbehorende
lezing wordt gehouden op zondag 21 mei.
Extra: wandel- en fietsroute in Diepenveen
In het boekje komt ook een uitneembare wandelroute en fietsroute langs de kloosterboerderijen.

(uitknippen)

Bon boekje kloosterboerderijen

f 2,50 korting voor leden
Leden Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.
krijgen met deze bon f 2,50 korting op het boekje
'Bezit van het Vrouwenklooster Diepenveen'
Geldig op de genoemde verkoopadressen ( z.o.z.)

(vervolg van 1)
Voor deze eerste uitgave kregen we subsidie van
het Dorpenplatform van de Deventer Wijkaanpak
Medewerkers aan het boekje
In archieven en literatuur is van alles opgezocht
door de werkgroep kloosterboerderijen. Daarin
zaten Ben Droste (coördinator), Hans Ekkel
(schrijver), Harry Mulder (foto's in Diepenveen),
Egbert Nijenhuis (foto's buiten Diepenveen), Wim
Roetert (kenner van de geschiedenis van Diepenveen) en Haijo Zwager (lay-out en kaartjes). Aabn
de eindredactie werkte Lamberthe de Jong mee. De
wandel- en fietsroutes werden uitgezet door Wil
Steverink en Gerrie Roetert.

Actieve leden zijn welkom
In het jaarverslag hebt u al een en ander kunnen lezen over de werkgroepen. Deze komen
regelmatig bij elkaar. Ook is er af en toe een
gezellige bijeenkomst voor alle actieve leden.
Verder zoeken we iemand voorde ledenlijst.
Als u het leuk vindt om mee te doen, laat het
dan weten aan Wil Steverink (tel 592391) of
Wilbert Derksen (tel 592540). Mogelijkheden:
- knipselgroep
textielgroep
fotogroep
- PR- en nieuwsgroep
interviewgroep
verzamelgroep

Oude Diepenveners geïnterviewd
De interview-werkgroep heeft inmiddels met elf
oudere Diepenveners een gesprek gehad. Meestal
gaat men met z'n tweeën. Het interviewen is veel
werk, vooral het afluisteren van de bandjes en het
uittypen van de informatie. Het is de bedoeling om
tzt de interviews te bundelen en te publiceren. Harr>' Mulder maakt foto's bij de interviews. Tot nu
toe is er met de volgende personen gesproken:
Mw. J.M. Arriens-van Doominck
De heer Bannink
De heer A. Berends sr
Mw. A. Bosch-Roetert Steenbruggen
De heer Van de Burg
Mevrouw Cost Budde
Mw. W. Diekmann-Buyinck
Mw G. Grotenhuis-Kerkmeijer
De heer G.J. Hemeltjen
Echtpaar Kok-Biezemaat
De heer Vorselman
Als u nog geschikte kandidaten weet, neemt u dan
eens contact op met W. Derksen (tel 592540).

Korting 'Bezit van het Vrouwenklooster'
Normale prijs f 10,-, korting f 2,50 voor leden
Verkoop van het boekje:
*op 29 april in onze kraam op de Jaarmarkt Diepenveen
*Via het secretanaat, R. Zwaeffkenstraat 26, 7431 G J D.
En vanaf I mei bij onze bestuursleden (op openingstijden):
*Van Ginkel Hengelsport, Dorpsstraat 2
•Keurslager Harmsen Dorpsstraat 6/A
•Restaurant Roetertshof Kerkplein 6-7

600 jaar Klooster Diepenveen mei-juni
(Programma los bijgevoegd)
Bij deze Nieuwsbrief vindt u het uitgebreide programma van de herdenkingsweek. Vanaf zondag
14 mei tot en met zondag 21 mei zijn er alleriei
activiteiten, die bijna allemaal gratis toegankelijk
zijn. Onze vereniging houdt op zondag 21 mei de
lezing over de 26 kloosterboerderijen (met dia's).
In het kort:
14 mei - 12 uur: Lezing over het Vrouwenklooster. Hof van Salland, toegang gratis.
15 mei - Aanvang expositie met handschriften van
het klooster Diepenveen in Stadsarchief Deventer.
17 mei - 20 uur. Concert met zang, orgel, accordeon, piano en slagwerk. NH-Kerk, toegang gratis.
18 mei - afsluiting scholenproject met expositie
van tekeningen in Hof van Salland
19 mei - 10-16.30 uur Symposium '600 jaar
Vrouwenklooster Diepenveen', Hof van Salland
(inschrijving IJsselacademie, Kampen; niet gratis.)
19 mei - 19.30 Concert met muziek uit de Moderne Devotie. N.H. Kerk. Toegang f 12,50.
20 mei - 14.30 uur Uitslag tekenwedstrijd van leerlingen basisscholen. Hof van Salland.
20 mei - 15.30. Onthulling ANWB-bord met informatie over Vrouwenklooster. Kerkplein.
20 mei - 16 uur. Oecumenische kerkdienst in de
NH.kerk met ds. H. de Bie en dr. Rudolf van Dijk
| 21 mei - 13.30. Lezing kloosterboerderijen met
dia's. Hof van Salland, toegang gratis
21 mei - Wandelexcursie (na de lezing) langs drie
| kloosterboerderijen.
|
23 en 24 juni - Musical Beatrijs (informatie volgt)
|
|
|
|
|
|

OP ZOEK NAAR RUIMTE!
De vereniging is nog steeds op zoek naar ruimte in
Diepenveen voor ons archief, zodat dit droog en
veilig kan worden opgeborgen. Ook kunnen we dan
regelmatig geopend zijn voor de leden en kunnen
de werkgroepen er bijeenkomen. Een vergoeding
voor elektriciteit e.d. is mogelijk.

In het archief...
Regelmatig krijgen we spullen voor ons archief,
dat tot nu toe is opgeslagen bij de bestuursleden
Wilbert Derksen en Jan van Ginkel. Door Harry
Mulder zijn er inmiddels veel foto's gemaakt en
deze worden nu samen met de oude foto's geïnventariseerd. We kunnen niet alles opnoemen, maar
hierbij volgen enkele leuke aanwinsten:
- schilderijtje van station Diepenveen-Oost
schapenscheerschaar
- tegeltje Dorpsschool 1882-1996
- Oorkonde brandweer en Bakkersdiploma
van H.J. Noteboom
Twee burgemeestershamers, die van S.
Crommelin en van A.D. van den Bergh
Bord van de brandweer uit 1958
Vier boeken vol krantenknipsels (afkomstig
van oud politie-agent Jonkers)
- Kadasterkaart met boerderijen en kaart met
opgravingen Kerkplein.
twee prachtige oude zeisen
Via de textielgroep:
twee Diepenveense knipmutsen en een
rouwmuts
twee merklapjes
Via de gemeente Deventer ontvingen wij (sommige zaken in bruikleen/ter bewaring):
enkele bronzen kikkertjes
tegeltje met gemeentehuis
tinnen bordje van gemeente Diepenveen
'antieke' rouwmuts, gemaakt door de
N.B.v.P. afdeling Diepenveen
kist 'Diepenveen 1 'waarin stukken voor de
provincie werden vervoerd
vitrine uit het gemeentehuis
- enkele sjaals van de gemeente Diepenveen
Daarnaast ontvingen wij nog vele zaken als foto's,
kaarten, andere spullen en knipsels die nog moeten
worden uitgezocht en geregistreerd.

Oude bijbel en kloosterstenen
Oud-Diepenvener W W . Hopperus Buma gaf ons
bijzondere archiefstukken. In de eerste plaats originele kloostermoppen en dakpannen, die hij zelf
rond 1940 heeft opgegraven op het Kerkplein.
Verder schonk hij ons een bijbel vergezeld van
bijgaande brief
'De bijbel is samengesteld uit twee delen. De band
heb ik in 1941 gevonden in het turfhok van de Ned.
Hervormde Kerk in Diepenveen, met nog de helft
van het Nieuwe Testament erin (Statenvertaling).
De rest had de koster gebruikt om de kachels in de
kerk en de consistorie aan te maken. In de band
bevinden zich nu twee testamenten uit de
Lebuïrmskerk in Deventer, waar in 1942 oude
kerkbijbels te koop aangeboden werden (voor f
10,-). Ik heb die met het mooiste schutblad gekocht
en deze bijbel in november 1950 laten inbinden in
de leren band van Diepenveen', aldus de heer
Hopperus Buma, thans woonachtig in Wamsveld.
Hij woonde als kind in Diepenveen aan de
Sallandsweg en werkt nu mee aan het boek over de
geschiedenis van de gemeente Diepenveen.

Zelfportret Aleida Budde op expositie
De Diepenveense schilderes Aleida Budde leefde
van 1800 tot 1852. Ze woonde op de Roobrug aan
de Sallandsweg en maakte vele mooie portretten.
Een zelfportret (uit Mu.suem De Waag in Deventer)
hangt nu op de tentoonstelling over kunstenaressen
van 1500-1950 in het Museum van de Moderne
Kunst in Arnhem (tot 4 juni a.s.). Daarna gaat het
portret weer terug naar Deventer.

Vragen...
Wie heeft er nog informatie over de cocosfabriek bij de Driehoek?
- Een printer zou zeer welkom zijn.
- Wie kent de stichting 'Diepenveen als
woonplaats', die in 1935 C^*) een reclameboekje voor Diepenveen uitgaf
SVP adreswijzigingen doorgeven
Graag meer informatie naar de bestuursleden of het
secretariaat, R. Zwaeffkenstraat 26 (tel 59350 I j .
Uitgave van:
© Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving.
Redactie: Ben Droste, Hans Ekkel. José Groen-Bekema.
Samenstelling; Lamberthe de Jong. Correspondentieadres:
R. Zwaeffkenstraat 26. 7431 GJ Diepenveen.
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Aubade en Sallands Volkslied
Op Koninginnedag (dit jaar 29 april) verzamelen \
de kinderen van de basisscholen in Diepenveen ^
zich bij de Juliana en Bemard-boom bij Garage >
Riemersma. voor een aubade. Om 9 uur begint het >
en dan wordt de vlag gehesen, o.a. het Wilhelmus >
gezongen en ook het Sallands Volkslied. Degenen
die vast thuis willen oefenen, vinden in deze
Nieuwsbrief twee coupletten compleet met muziek.
Zaterdag 29 april- aanvang 9 uur.

