
Jaarverslag 2014 van de Oudheidkundige Vereniging ‘De Broeklanden’ 

Gewoontegetrouw worden de leden van onze vereniging op de hoogte gehouden van de bestuurlijke 

werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar. 

Er werd zes keer vergaderd in de bovenzaal van het Boerderijmuseum. Voor het eerst op 13 januari 

en voor het laatst op 2 december. 

De nieuwjaarsreceptie werd 4 januari gehouden van 16.00 uur tot 18.00 uur. De genodigden konden 

genieten van snert, soep, broodjes en een historisch filmpje. 

De heer Van der Zande schrijft nog steeds ‘Over 200 jaar Koninkrijk’ in ons periodiek. 

Op 19 februari werd afscheid genomen van twee redactieleden van ons periodiek: de heer J. 

Kolkman en mevrouw Evelien van de Meulen. Zij ontvingen een boekenbon. 

 

De redactieoverdracht is goed verlopen.  De namen nieuw samengestelde redactie vindt u op de 

laatste bladzijde van ons periodiek. 

De Sprokkeldag op 22 februari in het Boerderijmuseum werd goed bezocht. Er werden vijf nieuwe 

leden ingeschreven. 

Op de eerste vergadering werd aandacht besteed aan de open monumentendag op zaterdag 13 

september met als thema ‘Reizen’. Bijvoorbeeld de handelsroute Hattem – De Dellen – Vierhouten. 

Voor 2015 is het thema ‘Kunst en Ambacht’. 

De penningmeester heeft bij de belastingdienst een ANBI-beschikking aangevraagd. Dit is inmiddels 

verleend. 

Onze periodieken vanaf 2001 zijn gedigitaliseerd, maar kunnen niet via internet opgevraagd worden. 

Op de vergadering van 3 maart werd de agenda van de ledenvergadering op 10 april vastgesteld. Het 

verslag van deze vergadering staat in het periodiek van juli 2014. 

Deze ledenvergadering verliep naar wens, maar het aantal aanwezigen viel tegen; een algemeen 

verschijnsel. Besloten is de ledenvergadering weer wisselend in de kernen te houden. Om te 

beginnen op 18.02.2015 in de ‘Bouwakker’ te Hattemerbroek. 

Er is besloten om op Koningsdag in Wezep en op de Oranjemarkt in Oosterwolde niet met een kraam 

te staan. 

Ook voor 2015 is weer een kalender uitgeven. Nu met verhalen en foto’s van mensen die vertellen 

over hoe zij de bevrijding – 70 jaar geleden – hebben beleefd. 

In ons periodiek werd opgeroepen, mede op verzoek van dhr. H. Dickhof uit Oldebroek, om een 

passende naam te bedenken voor het fietspad in de polder Oosterwolde, dat loopt tussen de 

Driemerkenweg en de Wijkerwoldweg. Na inzending bleek  dat  de meeste stemmen voor de naam  

‘Lancasterpad’ waren.  Wij hebben de Gemeente Oldebroek geadviseerd deze naam aan het fietspad 

te geven, wat inmiddels gebeurd is. 



De dialectavond op 18 maart was geslaagd, er waren ca. 75 bezoekers. Meer oudhollandse liedjes en 

meer afwisseling zijn aandachtspunten. 

Op verzoek van Gelders Erfgoed hebben wij meegedaan aan “Een wagen vol verhalen”.  

TV Gelderland heeft op 29 september deze verhalen opgenomen. 

Een dubbeldeks Engelse omnibus met drie Friese paarden ervoor stond te wachten bij de “Hekserie” 

in Wapenveld, gemeente Heerde. Dini van der Velde heeft een verhaal verteld over begrafenis- 

gebruiken uit onze omgeving in het verleden. 

De evaluatie van de Broekermarkt op 2 juli en van de schapenmarkt op 10 september was positief. Er 

werden respectievelijk acht en vier nieuwe leden geworven. 

Over het oogstfeest – 9 augustus – waren wij niet zo positief. Wij schrijven dit mede toe aan de 

standplaats van onze kraam. Twee nieuwe leden werden ingeschreven. 

Voor het ontwikkelen van een klompenpad tussen Oldebroek en Wezep was de startavond op 24 

september in het boerderijmuseum. 

De voortgang van het dialectwoordenboek verloopt aanvankelijk minder snel i.v.m. diverse  

omstandigheden van betrokken samenstellers. Inmiddels zit de gang er weer goed in. 

Desgevraagd door de gemeente, mee te werken aan straatnaamgeving in de Akkerswijk in Wezep, is 

de straatnaam 1. Korenakker of 2. Spurrieakker voorgesteld. De straat heet inmiddels ‘Korenakker’. 

De excursie van bestuur en partners is verschoven naar begin 2015. 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe na het overlijden van: 

 

Oud bestuurslid en erelid mevrouw A. Boeve-Groeneveld op 27.01.2014 

Schrijver in ons periodiek de heer G. Uitslag op 18.04.2014 

Bezorger van ons periodiek in ’t Harde de heer G.J. Vlieger op 23.10.2014 

Onze medewerker de heer H.J. Harsevoort op 04.12.2014 

 

Bestuursleden hebben evenals voorgaande jaren vergaderingen en symposia elders in de regio 

bezocht. 

Wij vragen aan onze leden anderen te motiveren ook lid te worden van onze vereniging. Betalende 

leden bewaren tenslotte mede de geschiedenis voor ons nageslacht. 

Wij denken met dit verslag weer een globaal overzicht van onze werkzaamheden te hebben gegeven. 

 

De secretaris, 

H. Kragt 

 


