Historische Vereniging
Dorp Diepenveen en Omgeving
Draagt U de historie van Diepenveen en omgeving een warm hart
toe. Wilt U de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en
Omgeving hierbij ondersteunen, wordt dan lid van de vereniging.
Het lidmaatschap kost € 15,- per jaar
U kunt zich aanmelden bij de penningmeester/ledenadministratie.
Via e-mail: info@historischeverenigingdiepenveen.nl
of
Onderstaande strook invullen en inleveren op
Molenveldsweg 2
7431 BK
Diepenveen
Wilt U meer informatie of wilt U zich aanmelden voor
één van de werkgroepen dan kan dat ook via
de e-mail of onderstaande strook.

Ik geef mij op als lid van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Naam:

………………………………………………………………………………………………………...

Adres:

………………………………………………………………………………………………………...

Woonplaats:

………………………………………………………………………………………………………...

Postcode:

…………………………………………………………………………………………………………

E-mail adres:

………………………………………………………………………………………………………...

Telnr:

………………………………………………………………………………………………………...

Opmerking:

………………………………………………………………………………………………………...

www.historischeverenigingdiepenveen.nl
Hvdd.collectiebank.nl
Facebook.com/herinner.je.diepenveen

Vrijwilligers zijn voor de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving actief
betrokken bij:
Stukjes goud bewaren de mensen
met de grootste zorgvuldigheid,
maar van onze overgrootouders
weet bijna niemand iets te vertellen.
Elk dorp moest eigenlijk zijn eigen
bezoldigde kroniekschrijver hebben
die al het merkwaardige in bonte
afwisseling vasthoud voor
de toekomst.
Belcampo

Activiteiten van de vereniging:


Historische Avonden met lezingen over uiteenlopende onderwerpen.



Uitgave van het periodiek ‘Diepenveens’ tweemaal per jaar.



Publiceren van boeken over de Diepenveense geschiedenis.



Jaarlijkse uitgave van het Knipselboek ‘Diepenveen in de krant’.



Geven van gastlessen op de basisscholen.



Verzorgen van de jaarlijkse historische wandeling voor de scholen.



Tastbaar maken van de geschiedenis op historische locaties.



Organiseren van (wissel)tentoonstellingen.



Bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen waarbij aan hun
activiteit wordt gewerkt.



Bijdrage leveren aan initiatieven van andere organisaties zoals Open Monumentendag, Deventer Verhaal, Diepenveense Jaarmarkt, Lente Fair,
etc.



E.v.a.

Bestuur:

Voorzitter, secretaris, penningmeester, 4 bestuursleden.

Foto archief Groep
FAG

De werkgroep verzamelt en archiveert foto’s en films over
Diepenveen. Ook meer recenter materiaal is welkom omdat die
vanzelf tot de historie gaan behoren. Inmiddels wordt beschikt
over een goed gevulde beeldbank die via onze website
te bezoeken is.

PR groep

De groep verzorgt alle informatieverstrekking van en over de
vereniging. Het redactieteam van ons periodiek ‘DiepenvEens’
behoort tot deze groep vrijwilligers. Ook bij de publicaties in de
Historische reeks is de groep nauw betrokken.

Genealogie

Hier zijn de onderzoekers actief op het gebied van stambomen
door in de breedte en in de diepte verbanden te leggen zorgen ze
voor een interessante aanvulling op de lokale geschiedenis.

Verzamel - en
Textiel groep

Gebruiks - en andere voorwerpen die kenmerkend zijn voor ons
werkgebied maar ook kledingstukken worden verzameld en tijdens
wisseltentoonstellingen gepresenteerd. Er wordt niet over een eigen
ruimte beschikt zodat de aanname selectief is.

Knipselgroep

De leden van de knipselgroep verzamelen alle artikelen over
Diepenveen en haar inwoners uit de regionale dag- en
weekbladen. Jaarlijks verschijnt er een knipselboek dat o.a. bij de
bibliotheek is in te zien.

Wandel- en
fietsgroep

Jaarlijks organiseert deze groep de historische wandeling voor
groep 7 van de basisscholen Slingerbos en Zonnewijzer. Daarnaast
maken ze thematische routes en zijn vrijwilligers beschikbaar voor
rondleidingen.

Documentatie- en
archiefgroep

De vrijwilligers richten zich op de gedrukte en geschreven
documenten en schiften en inventariseren deze zodat ze geordend
toegankelijk worden. Gestreefd wordt naar een volledig
gedigitaliseerd archief.

Monumentengroep

Aandacht wordt geschonken aan het in standhouden van zaken
van cultuurhistorische waarde. Daaronder vallen de rijks- en
gemeentelijke monumenten maar ook karakteristieke panden of
landschappelijke elementen

of e-mail:
ledenadmin@historischeverenigingdiepenveen.nl

