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NIEUWSBRIEF - nr 3
Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
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WELKOM OP DE HISTORISCHE AVOND
donderdag 23 november 2000 - Hof van Salland - Diepenveen
aanvang 20 uur, zaal open 19.30 uur, toegang'gratis

.

.
.

Lezing van Henk 1. van BaaIen

Filmsen video overDiepenveen
Nieuws en presentatie van de werkgroepen
'-'------.

De jubilemnfestiviteiten rond het 600-jarig
bestaan van het Vrouwenklooster Diepenveen liggen achter ons. Het bestuur van de
vereniging is alweer volop bezig met de
plannen voor het komende jaar!
Op donderdag 23 november is er weer een
'Historische Avond' in de Hof van Salland,
voor onze leden (210!) en belangstellenden.
Komt u ook?
Het belooft een interessante avond te worden met Henk van BaaIen, kenner van de
geschiedenis van Deventer en Diepenveen.
Verder oude en nieuwe films over ons dorp
plus presentaties van onze werkgroepen. En
natuurlijk kunnen de alle Diepenveners hier
van gedachten wisselen over hun eigen
dorp en omgeving. 'Gezelligheid' staat
voorop!
Verder in deze Nieuwsbrief:
* Boek Spoorweg Deventer-Ommen
* Over kerkpaden en oude liedjes
* Diepenveners vertellen...
* Aandacht voor Monumenten

Doet u mee?
Defotogroep zoekt nieuwe leden
Vindt u het leuk om oude foto 's uit te zoeken en te
rubriceren? En daarna bij elke foto informatie te
verzamelen? De fotoclub (vier leden) is op zoek
naar versterking. Informatie bij Harry lv/ulder
(591446) en bij Gerry Berends (591959).
Monumentengroep in oprichting
De zorg voor Diepenveense monumenten vanuit
eigen kring lijkt ons erg belangrijk. Het vele moois
van het Diepenveense dorpsgezicht moet immers
behouden blijven. Wilt u deelnemen aan de nieuwe
monumentenwerkgroep neemt u dan contact op
met WilbertDerksen (tel 592540).
Presentatie van alle werkgroepen
Alles over deze en de andere werkgroepen (textiel.
interview, verzamelen, PR/boeken/nieuws) op de
grote Historische Avond op 23 november.
Ruimte gezocht
Wij zoeken een plek voor onze historische collectie
en voor de werkgroepen. Weet u iets? Bel onze
voorzitter Herman Hogen Esch (tel. 592315)
Uitgave van:

cg Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving.
PR-groep: Ben Droste, José Groen-Bekema, Hans ElCkel'
Lamberthe de Jong (samenstelling) , Haijo Zwager.
Redactieadres: R. Zwaefikenstraat 26, 7431 GJ Diepenveen. .J
I
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NIEUvV BOEK OVER HET SPOOR
Dwars door Diepenveen liepen vroeger twee spoorlijnen:
Deventer-Zwolle en Deventer-Raalte-Ommen. Vele oudere
dorpelingen kennen nog wel het station Diepenveen-Oost,
waarvan alleen nog de gevelstenen over zijn. Hier stopte de
treinen tussen 1910 en 1935 en verder ook bij de haltes aan
de Platvoet, De Hoek en Eikelhof
Over dat traject gaat het onlangs verschenen boek
OverUsselse Lokaalspoorweg-Maatschapp~i DeventerOmmen ofwel OLDO, door Wiebe van der Velde
(UitgeverijUquilair, prijs f 49.).
In dit rijk geïllustreerde boek worden alle aspecten van de
OLDO uitvoerig belicht. De spoorlijn, haltes, stations,
expolitatie en het gebruikt materieel komen uitvoerig aan
de orde. Ook is er aandacht voor de lokaalspoorwegen zelf
en wordt er verband gelegd met overblijfselen van de
stations. In ons dorp is dat niet veel. Het grote station
Diepenveen-Oost werd afgebroken in 1986 en alleen de
gevelstenen zijn nog bewaard door een particulier die het in
z~jntuin aan de Boschhoekweg plaatste. Wel aanwezig is
nog het voormalige stationnetje aan de Eikelhof aan de
vroeger spoordijk, nu een fiets- en wandelpad.
De vereniging heeft het nieuwe boek ook aangeschaft. Het
is te bekijken op de historische avond op 23 november.
1910: aanleg rails bij Diepenveen-Oost
Hieronder ziet u eenfoto Ni station Diepenveen-Oost, dat
nog in de steigers staat. Deze foto staat niet in het boek en
is afkomstig van 't Olster Erfgoed en nu in ons archief

VERTREKTT.JDEN VANUIT RAALTE
De Raaiter Courant publiceerde in 1910
onderstaand lijstje over de spoorlijn. Dit
staat niet afgedrukt in het nieuwe boek.
Uaalt.e
De nieuwe spoorlijn Deventer-RaalteOmmen is Zaterdag 1 October voor het publiek opengesteld.
Van Raalte naar Deventer vertrekken dagel\iks 6 treinen, n.l. om 7.45, 10.25, 12.34,
3.35, 6.38 en 9.-, welke te Deventer aankomen resp. om 8.25, 11.05, 1.14, 4.15, 7.18 en 9.40.
Van Raalte naar Ommen vertrekken dagelijks 5 treinen, D.l. om 852, 11.04, 1.20, 5.12
en 7.42, welke te Ommen aankomen resp. om
9.25, 11.37, 1.53, 5.45 en 8.15.
Hel; tarief voor het vervoer van reizig-ers
is als volgt:
Yan Raalte Daar:
enkele reis
retonr

--

Langkamp. . .
Pleegste. . . .
Wesepe . . . .
Eikelhof. . . .
I

..
..
..
..

2. kt.3. kl. 2. kl. 3.kl.
ct. ct.
ct. ct.
15 10
20 15
15 10
25 15
30 20
45 30
35 25
55 35

Hoek.
. . . . ..
Diepem'cen OO>3t. ..

40 30
45:J0

. . .,

60 40
15 10

de Plai.voet. . . ..
i3uks!.Jerg~rwcg. ..
Deventer. . . . '.
Linderte.

.

Cri~ma.n. .
Posthoorn.
Lemelerveld
Daimsholte.

.
.
.
.

.
.
.
.

. .'
.,
,.
..

Ommen. . . . ..

50 35
55 40

15
20
25
40

10
10
15
25

56 35

G5 4.0

I

70 45
80 50
85 55

85 60
20 15

20
25
35
60

15
20
25
40

80 55

f

Geef het ons, vertel het door...
Bestuur sindsjaarvergadering april 2000
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Oude foto's, textiel, schoolboeken, kaarten,
poëziealbums of schilderijtjes over? Alles
betreffende Diepenveen is geschikt voor ons
archief. U kunt het schenken of in bruikleen
schenken bij bestuurslid Jan van Ginkei,
Van Ginkei Hengelsport, Dorpsstraat 2.
Kent u nog oude Diepenveners die geïnterviewd
kunnen worden of wilt u zelf graag uw verhalen
over vroeger kwijt? Vertel het ons.

- Hennan Hogen Esch (voorzitter)
- Lamberthe de Jong (secretariaat)
- Leo Hattink (penningmeester)

-- Hans
WilbertDerksen(interviewgroep)
Elekel(PR-groep)
- Jan van Ginkel (verzamelgroep)

- Gert Hannsen
- Hany Mulder (fotogroep)
- Wim Roetert
- Bert Roetert
- Wil Steverink

Grafstenen op het kerkplein
Op het Kerkplein liggen een aantal graven die
dateren uit de tijd voor de wet op het begraven in
1869. Vlak daarna is de begraafplaats aan de
Roetertsweg in gebruik genomen. Na de laatste
renovatie is het kerkplein overgedragen aan de
gemeente. Over de restauratie en het beheer van de
graven was nog geen duidelijkheid,maar op
verzoek van de StichtingNatuur Anders is er nu
contact met Stichting Oude Begraafplaatsen in
Deventer. Zij kunnen na overleg met de gemeente
een herstelplan opstellen.
Het is niet de bedoeling dat onze verenigingzich
met herstel en onderhoud gaat bezighouden, maar
wij zijn altijd bereid om ons in te zetten voor
behoud van historische zaken en monumenten. Zo
staat er een monumentenwerkgroep op stapel.
De vertegenwoordiger voor het 'buitengebied' in
de officiëleMonumentenraad van Deventer is de
heer P. Eggermont uit Schalkhaar.

Correspondentieadres:
R. ZwaefIkenstraat 26, 7431 GJ Diepenveen
telefoon 0570-593501
Verzameladres historische artikelen:
Van Ginkel Hengelsport, Dorpsstraat 2.

Boekje Vrouwenklooster groot succes
Het eerste boek in onze Historische Reeks Bezit
van het VrouwenkloosterDiepenveen. Oude erven
op het platteland was een groot succes, mede
dankzij de wandel- en fietskaart langs de kloosterboerderijen. Dit boek verscheen in mei vanwege de
herdenking van 600jaar Vrouwenklooster.
Van de achthonderd exemplaren zijn er nog maar
enkele tientallen over. De resterende exemplaren
zullen te koop zijn op 23 november (leden f 7,50
en niet-leden f 10). Ook andere boeken over
Diepenveen (en Deventer) zijn dan verkrijgbaar.
De wandelroute werd na de lezing over de
kloosterboerderijen op zondag 21 mei al door ruim
honderd bezoekers meegelopen met een van onze
gidsen. U Kllnt'm ook zelf lopen. Langs de route
staan inmiddelsenkele banken (door leden
geplaatst!). Ook de fietstocht is de moeite waard.

Gevelstenen van station Diepenveen-Oost
De vereniging is van plan om het voormalige station
Diepenveen-Oost te herdenken met een monument
aan de Boschhoekweg. Daar staan de gevelstenen
met de naam in een tuin. De eigenaar heeft de
stenen ooit van de sloop gered en stelt ze aan ons
ter beschikking, maar de plannen en tekeningen en
financiering(!)zijn nog niet rond.

Kerkpaden in Diepenveen
Zoals in veel dorpen in de omgeving bestaan er
ook in Diepenveen oude kerkpaden. We zijn van
plan om die in kaart te brengen, mede op verzoek
van de Vereniging Landelijk Diepenveen die de
bewoners van Diepenveen-dorp vertegenwoordigt
in het overleg met de gemeente.
Weet u meer over deze vaak al middeleeuwse
paden, neem dan contact op met bestuurslid Wil
Steverink (telefoon 592391).

SS'~~/VVV~~

~Oproep voor oude liedjes
Kent u oude Diepenveemie of Sallandse
~~
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~~liederen? ~Vijzijn op zoek naar liedjes van
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SSvroeger,
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uit deze streek.

U mag ze ook
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voorzingen(op een bandjeJofopschrijven!
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U hoort er meer over op 23 november.
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Oude Diepenveners doen een boekje
OJJell

e.......

Dit wordt waarschijnlijk de titel
van het nieuwe boekje, dat in
de loop van volgend jaar zal
verschijnen. Door middel van
interviews en foto's zal deze
publicatie trachten een beeld te
geven van de bewoners en het
leven in ons dorp voor en
tijdens de tweede wereldoorlog.
Omditte realiserenis een enthousiast
groepje interviewers,met een vragenlijst
en bandrecorder op pad gegaan, te weten:
EvaAkkersdijk,HannekeDenekamp,
WilbertDerksen,Genit Hemeltjen,
Pier Karenbeid,HermanSiemelinken
WilSteverink.
Debenaderde Diepenveners waren allen
zeer gastvrij en erg behulpzaam.Zodoende
heeft de groep vele leuke anekdotes en
interessante feiten op schrift kunnen stellen.
WilbertDerksen heeft twee fragmenten
uitgezocht.

Interview met Bertus Bos
(geboren9juni 1923)

B

ertus Bos werd in Olst geboren en
verhuisde al jong naar Diepenveen.
Op de lagere school ontstond
hierdoor een probleem. In Olst werd met
namelijkmet een griffel geschreven en nu
moest hij opeens een pen gebruiken. Niet
wetende hoe je die in de bijbehorende
inktpot moest dopen stak hij de pen met de
verkeerde kant in de pot, met als gevolg
dat er een enorme klodder inkt op zijn
papier ontstond. Juffrouw Kloezeman was
er niet echt blij mee.
Moeilijke gevallenbleken in goede handen

0-

te zijnbij meester Peet. Zo ook een zekere
Appie Bodderman van de Platvoet (toen
nog Diepenveen), zoon van de eigenaar
van 'n ballegooitent en vaak onhandelbaar.
Zo had hij in de vierde klas meester
Jeurlink tot razernij gebracht, waarbij
meester de strijkstok van zijn viool op het
hoofd van Appie kapot had geslagen. Toen
echter meester Peet zich over hem
ontfermde kwam Appie later zo mak als
een lammetje weer in de klas terug. Bertus
weet niet welke methode daarbij
gehanteerd werd maar het werkte wel.
Diezelfde meester Peet kon geweldig
vertellen: "Zo stille als een moes" luisterde
de hele klas als meester boven op een bank
ging zitten om voor te lezen uit het
spannendejongensboek: "Wimpilodigijs".

Verteld door Gerrit van den Burg
(geboren28 oktober 1912)

A

ls de mensen uit de kerk kwamen,
gingen ze graag naar café Ooiman
voor een borreltje. Soms was er
een brede rand tussen de bovenkant van het
glas en de bovenkant van de drank. Dan zei
de bezoeker: "Ooiman, wat kos mien die
borrel?" "Vier cent", zei Ooiman dan.
"Doe der dan nog maar veur een cent bie".
Gerrit herinnert zich het tolhuis aan de
Randerstraat en hij heeft er ook nog een
tolbrief van. Dat is een voorbedrukt
formulier, waarop met een pen is geturfd
welk soort verkeer was gepasseerd.
De spoorlijn Deventer - Ommen liep langs
het landgoed "de Hoek", hier woonde toen
kolonel Roosendaal. Als deze 's avonds
met het stoomtreintje wilde reizen dan
moest de tuinman naar de rails lopen. Als
de trein er aankwam, stak hij een krant in
brand en dan stopte de trein en kon de
kolonel instappen.

----.

