Historische Vereniging IJsselham

Aan de inwoners van Wetering, Muggenbeet,
Nederland, Eind van ‘t Diep en Oeverweg
L.S.,
Het jaar 2013 zal voor u in het teken staan van het honderdjarig bestaan van Plaatselijk Nut Wetering e.o. met
daarbij de feestelijkheden en de presentatie van het jubileumboek.
De Historische Vereniging IJsselham wil hierop inhaken door dit jaar in haar nieuwe centrum te Oldemarkt
een expositie over uw woongebied te organiseren.
De expositie zal vanaf juni tot half september geopend zijn.
Voor het exposeren van geschikt materiaal is al medewerking toegezegd door de Armvoogdij van
Scheerwolde, de bekende schilder Harm Prinsen, het bestuur Plaatselijk Nut Wetering e.o., dhr. T. G. Lok
met zijn fraaie maquettes en mw. Erica Zwanenburg (op de achtergrond, want zij is samen met de
Jubileumcommissie druk met het samenstellen van het jubileumboek).
Uw hulp kunnen we zeker gebruiken. Mocht u iets in bezit hebben wat u voor dit doel aan ons wilt uitlenen,
oude (school-) foto’s of andere interessante materialen dan houden we ons aanbevolen. We beloven u er
heel zorgvuldig mee om te gaan en u ontvangt in september alles weer terug.
De werkgroep organiseert op woensdag 13 maart een inbrengavond van 19.00 uur tot 21.00 uur bij de
familie Schelhaas in Restaurant “An ’t Waeter”, waar u met uw foto’s of andere materialen kunt komen.
Zou de reis naar dit adres voor u bezwaarlijk zijn en zou u toch enige tijd iets willen uitlenen, neemt u dan
contact met een van ons op. Dan bezoeken wij u graag thuis. Onze adressen staan hieronder vermeld.
We hopen, dat velen van u deze zomer de reis naar Oldemarkt willen ondernemen om een bezoek aan deze
expositie te brengen.
Bij voorbaat willen wij u heel hartelijk danken voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
werkgroep Expositie Wetering e.o.
Paul Kempers, Oldemarkt, 0561-452775 / 06-50276872; paulkempers@icloud.com
Cornelis Bijkerk, Scheerwolde, 0521-371308; cornelis-16@hetnet.nl
Cees Vroklage, Oldemarkt, 0561-452590 /06-17410046; cjvroklage@ziggo.nl
Jan Rozendal, Oldemarkt, 0561-451578; rozendal@home.nl
Jan Bakker, Scheerwolde, 0521-371536; secretaris@historischeverenigingijsselham.nl

Adresgegevens: Hoofdstraat 23a, 8375 AK Oldemarkt ~ Tel.0561-750906~
E-mail: secretaris@historischeverenigingijsselham.nl ~
bankrekening: 32.20.12.910 t.n.v. HVIJ ~ KvK Zwolle: registernummer: 40062344

