
 

  



Waarom lid worden van 

DE VERENIGING HEEMKUNDE OALDE GEMEENTE WEERSEL? 

 

Inzicht krijgen in de achtergronden van je eigen huidige of vroegere leefomgeving en in een 

gemoedelijke sfeer gelijkgestemden van alle leeftijden ontmoeten. Dat is het karakter van onze 

vereniging.   

 

Ontstaan 

Door een groep mensen met interesse voor geschiedenis, cultuur en natuur werd op 2 juli 1980 

een eerste aanzet gegeven tot de oprichting van de vereniging. Het werkterrein van deze groep 

mensen toen en ook van de leden nu omvat het gehele gebied van de voormalige gemeente 

Weerselo, bestaande uit de dorpen Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo. 

 

Doelstelling 

De Heemkundevereniging zet zich actief in voor de cultuur en het bevorderen van de kennis van 

de historie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: archeologie,  geschiedenis, volkskunde, 

streektaal, kunst, genealogie, natuur en de historie en ontwikkeling van het  landschap.  

 

Wat brengt u het lidmaatschap 

We kunnen de leden van de vereniging globaal in verschillende groepen verdelen: 

 Zij die er plezier aan beleven zoveel mogelijk informatie te vergaren. Eens per maand 

wonen zij een bijeenkomst bij waar de actuele zaken binnen de vereniging worden 

besproken en er een interessante voordracht wordt gehouden door één van de leden of 

een spreker van buiten.  

 Ook kan er eenmaal per maand worden deelgenomen aan een natuurwandeling waar 

samen met deskundige leden de flora en fauna onder de loep worden genomen.  

 Zij die actief bezig zijn met een onderzoek, zowel individueel als in een werkgroep. Op 

de maandelijkse bijeenkomsten, in extra vergaderingen of door middel van publicaties 

kan het resultaat worden besproken. Eventueel kunnen in een lezing de resultaten 

worden getoond.  

 Willen graag lid worden, maar beperken zich tot het lezen van ons prachtige 

verenigingsblad dat vier keer per jaar verschijnt. 

 

Activiteiten 

Sinds de oprichting in 1980 komen we iedere derde maandag van de maand bijeen. Ook eens 

per maand gaat op een zondagmorgen de groep die de natuur verkent op pad in de regio.  Elke  

wandeling is een belevenis. Daarnaast zijn de werkgroepen autonoom bezig om een onderwerp 

te bestuderen en tot tevredenheid af te ronden. Dit heeft al tot vele publicaties en uitgave van 

boeken geleid.  

 

Verenigingsblad en website    

Elk kwartaal verschijnt ons verenigingsblad ‘Oet de Boerschopn’. Naast dat het een contactblad 

is voor de leden en donateurs bevat het ook allerlei interessante artikelen met een breed scala 

van onderwerpen. Meestal zijn het bijdragen van eigen leden. De vereniging heeft een eigen 

website: www.heemkundeweerselo.nl waar de actualiteit wordt bijgehouden.  Ook zijn we te 

vinden op facebook en MijnStadMijnDorp. 

 

Bijeenkomsten en archief 

Sinds het  voorjaar van 2017 komen wij bijeen in een van de vergaderzalen van het Trefpunt te 

Weerselo. Hier bevindt zich ook ons archief waar we trots op zijn. Men kan hier allerlei informatie 

vergaren en deskundige medewerkers staan klaar om u te helpen. Dit archief is open op de 

woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur.  

 

Heeft u belangstelling? 

Heeft u belangstelling voor de geschiedenis, cultuur en natuur van de voormalige gemeente 

Weerselo dan bent u vrijblijvend van harte welkom op een van de bijeenkomsten. En natuurlijk 

kunt u ook altijd binnenlopen bij ons archief. Op de avond van de bijeenkomsten en 

woensdagmorgen is het geopend.  

Natuurlijk kunt u zich aanmelden om lid te worden van onze vereniging, wij stellen dit zeer op 

prijs. De mensen van het eerste uur zijn nog steeds actief maar worden een dagje ouder.  Het 

zou mooi zijn als jongeren zich zouden melden. Ook voor hen bieden wij een podium.   

Lid worden is mogelijk door zich op een bijeenkomst te melden bij het bestuur of door een mail te 

sturen naar de ledenadministratie: heemkundeweerselo@hotmail.com  

 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap bedraagt slechts 15 Euro per jaar. Echtpaarleden betalen 22,50 Euro en 

ontvangen één verenigingsblad per kwartaal. Dit blad wordt, indien mogelijk, door vrijwilligers 

rondgebracht. Bij verzending per post wordt een vergoeding voor de portokosten gevraagd.  Als u 

uw mailadres doorgeeft dan wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten. 

  

Vereniging Heemkunde oalde gemeente Weersel 

Legtenbergerstraat 6 

7595 XB Weerselo 

www.heemkundeweerselo.nl 

heemkundeweerselo@hotmail.com 

telefoonnummer (buiten kantooruren) 0541-662089 

 

We hebben een archief voor oude documenten, foto’s en bidprenten. Bent u aan het opruimen:: 

gooi dit niet weg maar neem contact met ons op. 
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