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Welkom!
- Jaarvergadering voor alle leden
- Oorlog en bevrijding in Diepenveen
m.m.v.
Frits Loggen (verzamelaar) en
Henk Koopman (schrijver)
Donderdag 10 april, 20 uur
Hof van Salland, Diepenveen
*
*
*
*

foto's van oorlog en bevrijding
expositie van oorlogsartikelen
alleen voor (nieuwe) leden
agenda en notulen zie binnenin

HERDRUK

BOERDERIJENBOEKÜ!

Vanwege het Jaar van de Boerderij heeft
het bestuur besloten om onze uitgave over
de kloosterboerderijen van Diepenveen opnieuw uit te geven. Dit boek Bezit van het
wouwenklooster werd geschreven door
Hans Ekkel in samenwerking met Wim A .
Roetert. Onze fotograaf Harry Mulder
maakte de foto's. Deze tweede (herziene)
druk is weer voorzien van de gratis fiets- en
wandelkaart langs de kloosterboerderijen.
Te koop voor € 5.50 bij Keurslager Harmsen, Van
Ginkel Hengelsport, Passé Partout, 't Voorhuys en
Slijterij Kleinbussink. Voorts bij de A N W B A ^ ,
de boekhandels in Deventer en bij Korten in Olst.
Oproep: OUDE M E R K L A P P E N G E Z O C H T
voor onze expositie in november. Informatie bij
de Texrielgroep (via Gerda Snijders, 591547)

maart/april 2003

Jaarvergadering
Op donderdag 10 april houdt de Historische Vereniging in de Hof van Salland haar jaarlijkse ledenvergadering. Dan kunt u kennis nemen van het
jaarverslag en het financiële verslag. Ook is er een
bestuursverkiezing. In de (lange) pauze is er tijd
om de foto- en knipselboeken te bekijken.
Thema
Thema van de avond is 1940-45, oorlog en bevrijding in Dorp Diepenveen. Een belangrijke periode
die de meesten van ons niet (bewust) hebben meegemaakt, maar die toch altijd veel invloed heeft. In
de vele interviews uit ons boek Oude Diepenveners
doen een boekje open neemt de oorlog dan ook een
belangrijke plaats in.
Frits Loggen uit Diepenveen verzamelt al jaren
zaken uit de 2' wereldoorlog. Hij richt zich vooral
op de spullen van burgers. Zijn zoon houdt zich
bezig met het verzamelen van militaire artikelen.
Frits Loggen zal ons iets vertellen over een ramp
met een Engelse bommenwerper. Dit vliegtuig is
neergestort in Diepenveen; de bemanning ligt op
de begraafplaats aan de Roeterdsweg. Op 4 mei
vindt bij het monument voor deze piloten altijd de
Dodenherdenking plaats.
Verder houdt Henk Koopman een korte lezing. Hij
is bezig met een boek over V l ' s waarin ook Diepenveen een rol speelt. In deze Nieuwsbrief staat
hier een artikel over.
In
-

deze nieuwsbrief verder:
Deel 2 van het dialect-interview uit 1900
Agenda 10 april 2003
V 1 -' s in Diepenveen door Henk Koopman
De rommelmarkt van Diepenveen
Onderzoek over de Draaiom
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Historische Vereniging Dorp Diepenveen
en Omgeving. Opgericht november 1998
Bestuur
- Herman Hogen Esch (voorzitter)
- Lamberthe de Jong (secretariaat)
- Leo Hattink (penningmeester)
- Wilbert Derksen (lid D B en interviewgroep)
- Hans Ekkel (PR-groep)
- Jan van Ginkel (verzamelgroep)
- Gert Harmsen (algemeen Ud)
- Toos Hoetink-AJbers (dialecten)
- Ria Meeuwse (foto-archiefgroep)
- Harry Mulder (algemene fotograJBe)
- Wim A. Roetert (contact knipselgroep)
- Wim de Weerd (monumenten en boerderijen):
Overige contactpersonen:
- Gerda Snijders (textielgroep)
Correspondentieadres, adreswijzigingen
en informatie over de werkgroepen:
R. ZwaeÊEkenstraat 26, 7431 GJ Diepenveen
tel. 0570-593501: hisverdiepenveen@hotmail.com
Verzameladres historische artikelen en foto's:
Jan van Ginkel, Dorpsstraat 2.
Expositie- en werkruimte bibliotheek:
Gerry Berends en Theo Hoetink (contactpersonen)
Maandagmiddag van 14.30-16 uur:
Foto-archiefgroep in de Openbare Bibliotheek.
In de V I T R I N E is historisch materiaal te zien.
K O R T NIEUWS
De historische avond op 7 november 2002 was een
groot succes! Vele hebben genoten van de
voordracht van familie Brinkman over de
klederdrachten uit Salland. Ook de lezing over de
steenfabrieken langs de IJssel van de Stichting
Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) was
interessant.
Op de jaarvergadering is de
bijbehorende Nieuwsbrief van SIED verkrijgbaar..
De avond eindigde met zingen van oude liedjes.
Onze Verjaardagskalender met foto's van oud
Diepenveen bleek weer een schot in de roos! .
Inmiddels zijn de 600 exemplaren uitverkocht!
NIEUWE L E D E N
Regehnatig worden oud-Diepenveners lid van onze
vereniging, die ook altijd graag op de historische
avonden komen. Bijvoorbeeld Kitty Muijs, dochter
van jong overleden huisarts dokter Muijs.
Bestuursüd Wilbert Derksen maakte een interview
met de dochter (nu mevrouw Hoogstraten-Muijs);
dit zal in de volgende nieuwsbrief zal verschijnen.
Kent u ook oud-Diepenveners, maak ze dan attent
op onze vereniging en op de historische avonden!

JAAR VAN DE BOERDERIJ
2003 is het jaar van de boerderij en dat zal u door
alle pubUciteit vast niet zijn ontgaan!
Onze vereniging heeft vorig jaar aandacht besteed
aan historische boerderijen. We werken dit jaar
mee aan de Monumentendag op 14 september.
D I E P E N V E E N I N D E K R A N T 2001
Alle artikelen over Diepenveen in 2001 uit het
Deventer Dagblad en de huis-aan-huisbladen zijn
nu gebimdeld in de nieuwe editie van Diepenveen
in de krant. Aan de editie van 2002 wordt hard
gewerkt. U vindt een exemplaar in de diverse
bibliotheken en bij onze knipselgroep (via Gerry
Roetert, Sallandsweg 1, tel 590353). Ook artikelen
over Diepenveen uit andere kranten en in
tijdschriften zijn belangrijk voor ons archief!
INTERVIEWGROEP
In november 2003 zal (waarschijnlijk) het tweede
interviewboek verschijnen. Opnieuw zijn voor dit
boek (oude) Diepenveners geïnterviewd en daarin
hun interessante verhalen beschreven! Uiteraard
wordt het boek voorzien van mooie portretten van
Harry Mulder en van onbekende oude foto's.
FOTO-ARCHIEFGROEP
De bewoners van Sparrenheuvel kunnen, dankzij
de foto-archiefgroep op dinsdagmiddag 8 april
oude foto's en dia's van Diepenveen bekijken.
Heeft u oude foto's en informatie van Diepenveen?
Ook femiliekiekjes (verjaardagen, sport, optochten,
oorlog, schoolreisjes, de jaarmarkt en evenementen
zijn welkom! Graag kopiëren voor ons archief
Contactpersoon is Theo Hoetink (593541).
O V E R L I J D E N I R . G.C. D O G T E R O M
Op 9 februari ir. G.C. Dogterom (Driehoeksweg)
overleden. Hij was al lang ziek. De heer Dogterom
was zeer betrokken bij de geschiedschrijving van
de voormalige gemeente Diepenveen. Zijn lezing
'De
grenswijzigingen
in het
schoutambt
Kohnschate, later de gemeente Diepenveen' werd
door onze vereniging gepubliceerd in april 2001 als
Paal en Perk Zijn proefschrift over dit onderwerp
wordt mogeüjk nog postuum uitgegeven. Het
bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte.
GESCHIEDENIS DRAAIOM
Ons bestuurslid Wim de Weerd is bijna klaar met
een onderzoek naar de geschiedenis van de
Draaiom (sinds 1601!). U hoort er tzt meer over.
V O O R UW A G E N D A
- 30 april: kraam vereniging op de Jaarmarkt
- 13 november 2003: historische avond

Henk Koopman (Hemeltjenskampweg) verdiept zich al 20 jaar in de historie van de Vwapens in Nederland. Op verzoek van het bestuur zal hij ons tijdens de jaarvergadering op
10 april a.s iets vertellen over de V-wapens en de gemeente Diepenveen. De bedoeling is
dat er in het najaar een boek over dit onderwerp zal verschijnen.
Hieronder volgt een introductie over de V-wapens.

Introductie: Diepenveen en de V I
door Henk Koopman

Wie van de nu oudere generatie heeft de V I 's niet zien overvliegen tegen het
eind van de oorlog? De V I was het eerste 'Vergeltungswaffen' dat Hitier tegen
het einde van de oorlog inzette om alsnog het tij voor de Duitsers te keren. Het
ging hier om een onbemand robotvliegtuigje dat met behulp van een
lanceerinstallatie werd weggeschoten en daarna op eigen kracht aan de tocht
naar Londen en later naar Antwerpen begon.
Londen was het eerste doel van de V L In noord-Frankrijk werden daarvoor
honderden banen gebouwd en een week na D-Day werden de eerste salvo's
. naar Londen afgeschoten. Dit duurde tot begin september 1944 toen de Duitse
V I troepen in noord-Frankrijk door de oprukkende geallieerden verdreven
werden en ze naar het noorden trokken waar tenslotte nieuwe lanceerbanen in
west Duitsland en het oosten van Nederland gebouwd werden.
Het hoofddoel was nu niet meer Londen maar Antwerpen. Dit had voornamelijk
twee redenen. Ten eerste was de reikwijdte van de V I niet toereikend om
bijvoorbeeld vanaf de Nederlandse kust de Engelse hoofdstad te bereiken en ten
tweede was Antwerpen een belangrijker doel geworden.
Antwerpen was begin september bevrijd door de 11*** tankdivisie van
Montgomery en Hitier besefte maar al te goed dat Antwerpen de spil zou gaan
worden waar de gehele geallieerde bevoorrading van de legers om zou gaan
draaien. Alles moest dan ook in het werk worden gesteld om Antwerpen weer
in handen te krijgen. De V-wapens moesten daarin ook hun bijdrage leveren.
Niet alleen was de V I een bedreiging voor Antwerpen, maar ook door de
slechte bedrijfszekerheid van de vliegende bom, voor de bevolking die in de
buurt of het schootsveld van de V I woonde.
Als de motor weigerde kwam de V I direct naar beneden. E n weigerde de
automatische piloot, dan bleef het vliegtuigje in cirkels draaien en kwam
omlaag als de benzine op was. Ook is menig Duitser verongelukt doordat de V I
op de baan explodeerde. Vooral het pruttelende 'tweetakt' geluid van een
overvliegende V I en de spannende momenten als een V I bleef rondcirkelen
kurmen vele ouderen zich nog goed herinneren.
Mocht de V I zelf dan niet zo degelijk zijn, de fundamenten van de startbaan
hebben in veel gevallen de tand des tijds doorstaan. In Overijssel en Gelderland
werden zo'n 16 banen gebouwd. In de voormalige gemeente Diepenveen lag er
één tussen Lettele en Okkenbroek aan de Oerdijk. Zodoende zijn op veel
plekken in Overijssel en Gelderland nog terug te vinden als herinnering aan een
opmerkelijk stukje geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Informatie en foto 's over deze periode uit de Diepenveense geschiedenis zijn welkom bij
Henk Koopman. Hij kan deze informatie goed gebruiken voor zijn boek.

D E E L 2 van het interview over Diepenveen rond 1900
In de Nieuwsbrief 7 van november 2002 staat deel 1 van het interview met mevrouw Roetert SteenbruggenBerends afgedrukt. Een gedeelte hieruit werd ook gepubliceerd in het boek In de schaduw van de stad (deel
2) over de geschiedenis van de gemeente Diepenveen. Bij het fragment over het interview (blz. 67 en 68)
staan opmerkingen over het Diepenveense dialect van de Stichting IJsselacademie in Kampen (zie
onderaan). De cursieve toevoegingen in de tekst zijn o.a. afkomstig van Wim A. Roetert.
Het interview zelf werd afgenomen rond 1960, we weten helaas niet door wie.

Kerkpad en Dominee
Langs de pastorie liep toen un kerkpad. Later
werd det iets verhard en werd et domineeslaantje eneumt. Eerst werd et gebruukt as
kerkpad, later toen de trein in Dipenvên-west
stoppen, gingen ze aover dit pad op et station
an.
Grenzende an de pastorie lag een schitterende
tuin met un aparte aanleg. Det is noe nog te
zeen, maar de pracht is der wel aof. De pastorie
werd toen bewoond door Dominee van
Herwaarden, die dominee Derk werd eneumt.
{En ook wel 'Derk met peutjen' want hij trok
met een been). Hee was een groat kindervreend
en wie waardeer- den um volop.
Hee droeg wat destieds de mode was, een
zwarte slipjas met zakken achterin, daor
futselen hee vör ons kinder altied wat uut, geen
wonder det, wanneer de dominee leep te
wandelen, wie altied op um aofvlogen. Wie
waren gewoon weg van em.
Kermse
As der in Dipenvên kermse was op de tweede
woensdag in augustus, dan wagten wie op de
dag dervör tegen de middag bie de Tol {bij de
Boxbergerweg) de drejmöUe van de
Gigengak al op. Hoew wisten det e in antogt
was, begrepen wie soms zelf nit, maar as e de
Tol naoderde waren wie present. Op et
kerkplein werd de drejmölle op ebouwd en
tegen de tied det de zaak stond, op de
versierselen en de spegels nao, werd er proef
edrejt. Dan kwam de dominee an stappen met
zien achterzakken vol centen en mogten wie
practisch de hele aovend drejen. Det was un
goed begin van de tweedaagse kermse. Dee
kermse vonden wie prachtig. Van alles stand
er: 2 koppen van Jut, verschillende koek- en

spöllegoed kraomen, soms twee drejmöllen.
Een hele bedoening. De juffrouw van de
koekkrame vertelden ons del ze reeds meer
dan 40 jaar in Dipenvên op de kermse stond
en in al die tied nag nooit een egte ruzie had
mee emaakt en del met al dee mensen van
verre uut de umtrek.
De grote stad
Toendertied was men an ewezen op et derp.
Fietsen waren der toen nog nit en de meeste
mensen vöral de olden kwammen practisch
nooit buten et derp. Deventer, de grote stad,
interessere hun nit. Wie as jonge vrouwluu
gingen der vake vör nejles. Dan mossen wie
lopen naor de Smedenstraote naor de dames
Spanjaard, dee ons les gaven. Wie werden
toendertied in de stad vake uutescholden vör
boerenpummels. Det lopen naor stad viel nit
mee en wie waren dan ok dolblie, wanneer
ons een boerenwagen passeerden waor wie
op kropen. Vöral op marktdag lukken det nog
wel es. De boterhammen, die wie mee kregen
hadden wie soms bie de tol op de hênweg al
op. Vör een paar cent kogten wie dan in de
stad 's middags een krentenbreudjen. Bie de
handwerkjuffrouw kregen wie dan koffie, dee
nit al te lekker was vanwege een vies petrölie
smaakjen, maar del her ons tog geen kwaod
edaon. Mien vriendirme en ik bint nog
present.
Huis Jachtrust
Noe wik nag effen terugkommen op het huis
Jachtrust. Daor hew leuke herinneringen an.
Ak vör vader daor een boodschap mosse
doen, dan reep ik an de hegge: "Mina is de
vos vaste?". Want in plaats van een hond, lag
der een vos an de kelting, dee de heer Hoek,

dee zomers de lanterskamer bewoonde, uut
Rusland had mee ebragt. Et was een leef en
gehoorzaam beest, maar wie waren der
doodsbenouwt vör. Wie dossen nit verder of
de vos most eerst an de ketting.
Bie de hoge beukenhegge stand een rad met
schermmeester der op, allemaal in uniform,
geschilderde soldaoten met getrokken sabels.
Dör de wind ging et rad drejen en dan gingen
de sabels op en neer. Verder hadden ze daor
een volière met allerhande dieren. Eekhoorns,
witte muzen en verschillende vremde vogels.
Vlak an de hegge stond et bakhuus. Daor
werd brood ebakken, van die heerlukke ronde
brojen.
A f en toe mogten wie un kiekje nemmen en
et woonhuus bie meuje Kiezenbrink. Dör een
grote deure kwammen wie in un grote
woonkeuken. Meuje Kiezenbrink trok un
vogelkoojtjen naor beneden, dee an un
katroUe hing, zetten zig op un stool en
praoten daomao eerst druk met een kanarie.
Wanneer et dan aover en weer ging van 'Piet,
piet', dan began Meuje Kiezenbrink te zingen
van:
'De heren drinken wijn,
water is vor de boeren
daarom spreken zij latijn,
waarop anderen loeren'
en andere liedjes. De vogeltjes zongen dapper
mee, kregen dan een kluntjen en werden weer
op etrokken.
Het huus was greun everft met de vensters in
et midden rood, wat erg mooi uutkwam bie et
greun van bos en weide. Warmeer wie onze
boodschap hadden edaon, kregen wie tut slot
een heerlukke vlakke witbrood met
varkensvet en daarop un laoge basterdsuuker.
A f en toe wanneer der was eslagt, mogten
wie der hen met een gesneden pirme uut de
doornen hegge en daor werd dan un worst an
eprikt en wie natuurlijk blie op huus an.
Burgemeester Doffegnies
Men leefde in die tied in vöUe gemeenschap
en daortoe hef vöUe toe bie edragen de jonge
burgemeester Doffegnies {burgemeester van

1895-1916), die uut Haarlem kwam en in
Dipenvên eerst op et sekretarie an et werk
was. Hee was op kamers bie de familie
Berends, in et huus an de wetering ( de oude
naai- en breischool,nu atelier Jef Konings).
De jonge burgemeester had un peerd Viva
eheten en un mooj kerretjen waor hee 's
avonds nao Hen dagtaak reed naor Huuze Het
Schol, tussen Deventer en Wilp, waor zien
verloofde wonen. Zee heetten Van Marle van
heur van. Toen hee trouwden was hien huus
'het groot klooster' {aan de Sallandsweg,
inmiddels afgebroken) nog nit klaor en
daorumme hef e nog un tiedjen ewoont op
Old Rande. Indertied koj nog volop personeel
kriegen. De burgemeester had twee
dienstboden, un koetsier, een huusknegt, een
tuirmian en hee hielt er zelfs un paor koeien
op nao, wat erg opveel, umdat in die tied
alleene de boeren det soort vee hielden en de
burgerlu slegts geiten bezaten. Dat geiten
holden mos wel want toendertied kwam de
melkboere nit an de deure.
Concordia
Toen wie older waren, werden wie lid van de
zang- en toneelvereniging 'Concordia', die
geleid werd door meester Kornet. Zien
stiefdogter Aagje te Weegel schreef zelf
operettes. Alle stukken werden eerst in
Dipenvên in de schole op evoert, waar un
pragtig toneel werd opebouwt met an
weerskanten de kleedkamers. Un bétere
plekke koj toen nit bedenken. Et bezwaar was
det de hele zaak zundags weer mos worden
aofe broken. Maar toen kon alles. Toen
dominee Van Herwaarden stierf was et ebeurt
met det spöllen in de schole.
De nieuwe dominee maken et te doon det de
schole nit meer gebruukt mogt worden as
uutvoeringszaal. In et vervolg werden dan ok
de uutvoeringen egeven in een van de grate
kaffees. De name van de zangvereniging
werd veranderd in 'Tot nut en genoegen', dee
eerlangs 90 jaar bestaat. De zang verviel toen
meester Kornet en zien stiefdochter naor et
westen trokken.
(Vervolg volgende bladzijde)

Kunstschilder
In Dipenvên haw toen ok un kunstschilder
wonen op de Möllenbelt, Berend Brouwer, de
zönne van de möUenaar. Un Zwierig persoon,
dee hem zag, waanden zig in Paries. In ond
dorp zölt hier en daor nog wel schilderiejen
hangen, vöral landschappen. Ok hee ging op
et westen an.
Nogmaals burgemeester Doffegnies
Umme op de burgervader terug te kommen,
wat hadden wie jonge mensen un steun an
hem. Hee stond iedereene met raod en daod
ter ziede. Alle aovenden in de zomer tegen
half achte ging hee, zien vrouwe en de
kinder, 3 jongens en een meisje {de latere
schrijfster Nijnatten-Doffegnies) wandelen.
De burgemeester kende iederene en aoveral
maakte hee un prötjen. Zo bleef e steeds op
de heugte van heel et dorpsleven. Ik erinnere
mien nog goed, det er op un keer de bomen
op et kerkplein werden esneujt. Iederene
hielp um de boel an de kante te maken. De
burgemeester was ok present en toen de zaak
an de kante was, liet e un vaatjen bier
aanrukken, kopkes en glazen werden te
vörschien etovert. lederen kreeg zien deel.
Wie jongeren maakten un kringe um de
burgemeester en zongen:
'Leve de burgemeester
die goede heer
het is ons goed bekomen,
doe dat nog eens weer.'

De beren Mirka en Zurka
Een keer kwam d'er op de kermse un
berenleider met twee beren 'Mirka en Zurka'
om kunsten te vertonen. Nu gebeurde het dat
beer Mirka dood ging, zeer ten ongerieve van
de baas. De burgemeester werd op de heugte
esteld en deze liet de beer begraven in de
weide van Hemeltjen ongeveer op de plekke
tegenover bakker Nikkels. De beer werd in
een kerre van Berends elajen en heel et derp
trok met de stoet mee, de berenleider vörop.
De schade werd gedekt dör et hele derp, op
initiatief van de burgemeester.
Un paor jaor later sloeg een van de
dorpsjongens tiedens de kermse zo hard op
de kop van Jut, dat de snotlempe der aof
vloog tegen een groat bard met medaljes,
rozetten en meer van dat grei. De hele kop
van Jut vloog in brand en branden totaal uut.
De burgemeester ging met de pet rond en un
kwattier later was de zaak bekeken. De
burgemeester zat vol met idejen en vake
werden concoersen en tentoonstellingen
eholden en alles wat e anpakken slagen.
Tot slot
Zo was der vrogger volop léven in ons derp.
Heb zo vöUe meugelijk ervan vertelt, doch an
alles komp un ende. Zo ok hiermee, toch
haope ik dat et Dipenvênse derp nog es weer
zien bleujtied van vrogger mag bereiken,
zonder det et landeluk karakter verloren geet.
•**

O V E R H E T D I E P E N V E E N S E D I A L E C T door Philomena Bloemhoff ( Stichting IJsselacademie)
De herinneringen van mevrouw Roetert Steenbruggen-Berends aan Dorp Diepenveen van omstreeks 1900
zijn gesteld in het plaatselijk dialect. Toch zijn er - waarschijnlijk doordat het schrijven van het dialect
een min of meer kunstmatige handeling is - verschillende insluipels in het Nederlands in terechtgekomen.
Zo staat er omdat in plaats van 'umdat', en: 'aoveral maakte hee' in plaats van: 'aoveral maken hee'.
Daarnaast is er weer echt Diepenveens: 'en alles wat e anpakken slagen'. De verieden tijdsvormen van dit
soort werkwoorden gaan in het Diepenveens (en veel andere dialecten) vanouds uit op -en.
Aan het begin wordt verteld dat het dorp Diepenveen vlak bij de stad Deventer ligt. Dat kun je ook aan
het dialect zien, met name aan de typisch Deventerse verkleinwoorden 'kerretjen' en 'prötjen'. Maar een
andere Deventer eigenaardigheid, namelijk het "brouwen" van de letter r, blijft weer beperkt tot de stad.
Daardoor verandert de ao voor een r in de stad in een öö: 'jöör' - jaar, döör 'daar' en wöör 'waar'.
Maar in deze Diepenveense tekst in daar niets van terug te vinden. De schrijfster noteert 'daor' en 'waor',
volgens de uitspraak van de 'ommelanden' van Deventer.
(Uit: Wim Coster, In de schaduw van de stad, deel 2 (Kampen 2000). pagina 67.

Rommelmarkt te Diepenveen al 30 jaar bezig
Dit jaar bestaat de Diepenveense Rommelmarkt 30 jaar! Dat betekent
dat de rommelmarkt in z'n huidige opzet in 1973 van start is gegaan.
De rommehnarkt is een voortgekomen uit de jaarlijks door de Hervormde
Vrouwen Groep (HVG) georganiseerde bazaar. Je kunt dus wel zeggen de basis
voor de huidige rommehnarkt werd gelegd door de H V G en men is daar (terecht)
dan nog steeds trots op.
Het aanvankelijke doel was om geld bijeen te brengen voor de verbouwing van de
Notenhof. De bazaar werd toen elk jaar gehouden in en rond de boerderij van de
familie Nieuwenhuis aan de Wetermansweg. Er werden door de ijverige dames van
de H V G eigengemaakte handwerken verkocht.
Op een gegeven moment wilde H V G deze bazaar wat groter en breder opzetten en
omdat men dan zelf niet de nodige mensen voor had, werd de kerkenraad gevraagd
of zij genegen was de helpende hand te bieden. Mevrouw Kuurth en juf&ouw
Voswijk hebben zich hiervoor ingezet.
Zo werd in 1973 dor een aantal kerkenraadsleden aangevuld met vrijwilligers uit
de gemeente, de eerste rommehnarkt gehouden in het Dorpshuis op de T zaterdag
m september. Behalve de dames van de H V G die handwerken verkochten, werden
er ook stands ingericht waar men bloemen en oliebollen verkocht. Ook was er een
aantal attracties als een schiettent, een sjoelbak en voor de kinderen een
grabbelton. Aan het einde van de rommelmarkt werden de niet verkochte bloemen
bij opbod verkocht aan de medewerkers. En natuurlijk werden na het opruimen en
schoonmaken (net zoals nu nog) gewacht op de uitslag van de opbrengst.
De eerste 19 jaren was de opbrengst m z'n geheel bestemd voor de Hervormde
kerk. Na een bestuurswisseling werd echter besloten om de plaatselijke
verenigingen en scholen in Diepenveen er ook bij te betrekken. Dus werden de
doelen meer algemeen en kan er een ieder op een deel van de opbrengst rekenen
volgens een vaststaande verdeelsleutel.
Evenals in de beginjaren is er nog steeds een grote mate van betrokkenheid en
saamhorigheid die het steeds opnieuw mogelijk maken dit jaarlijks, inmiddels wijd
in de omtrek bekende evenement, te organiseren.
In 1993 werd een reünie gehouden en na 25 jaar in 1998 was er feest m het
Dorpshuis. Van het van oorsprong kerkelijk gebeuren is de rommelmarkt nu een
echt dorpsgebeuren geworden, dat niet meer weg te denken is uit onze
Diepenveense gemeenschap.
door Hanna de Bie
Met dank aan Jo Leitvenink en Gerrie Oostenenk, medewerkers van het eerste uur!
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willen uw kroniekschrijver zijn- (vrij naar Belcampo)

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Op donderdag 10 april 2003 Hof van Salland te Diepenveen.
Aanvang 20 uur (zaal open 19.30 uur)
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en welkom
Verslag ledenvergadering 11 april 2002
Jaarverslag 2002
Financieel jaarverslag 2002
Kascommissie (verslag en benoeming)
Bestuursverkiezing
Nieuws van het bestuur
Suggesties van leden
Rondvraag

10. Lezing Frits Loggen over 1940-45
PAUZE
11. Lezing Henk Koopman over Duitse V-wapens
12. Gedicht
13. Sluiting
Het financieel iaarverslas 2002 ligt op 10 april in de zaal vanaf 19.30 uur ter inzage op de
bestuurstafel bij de penningmeester.
Bestuursverkiezins: aftredend en herkiesbaar zijn Herman Hogen Esch (voorzitter) en Hans
Ekkel (bestuurslid en vertegenwoordiger PR-groep). Beide zijn herkiesbaar.
Andere kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat: R. Zwaejfkenstraat 26, 7431 GJ
Diepenveen, tel 0570-593501. E-mail: hisverdiepenveen(^hotmail.com

OORLOG EN BEVRIJDING IN DIEPENVEEN
Het onderwerp van de lezingen op de jaarvergadering is 'Oorlog en bevrijding in
Diepenveen 1940-1945'. Er zijn twee sprekers uitgenodigd. Uiteraard is er
gelegenheid tot het stellen van vragen, maar ook uw informatie is welkom.
Verder is er een expositie van oorlogsspullen en kunt u oude foto's bekijken.
- Frits Loggen, verzamelaar van oorlogsartikelen zal u iets vertellen over de
Engelse bommenwerper die in Diepenveen is neergestort.
- Henk Koopman zal een lezing houden over V-wapens in Diepenveen.

