
Wat mag u verwachten in Villa Jacoba: 
 

o collectie Veluwse zanger en dichter Jan van 
Riemsdijk 

o werken van het Heerder schildersechtpaar Jan 
en Hedwig Kleintjes – van Osselen, de Veesser 
schilder Jan Langevoord en de pottenbakker en 
schilder Theo Genemans 

o streekdracht, mutsen en overige kleding van 
vroeger 

o archief, bibliotheek, foto’s en films van de 
gemeente Heerde 

o permanente expositie Veluwse sprengen en 
beken 

o notariskamer 
o archeologische vondsten 

 

 
 
Het is altijd mogelijk voor groepen en scholen een 
afspraak te maken voor een rondleiding. De 
vrijwilligers kunnen u heel veel over de geschiedenis 
van Heerde vertellen. 

 
 

Openingstijden Villa Jacoba 
 

Dinsdag  10.00 – 12.00 uur 
Dinsdag  14.00 – 16.00 uur 
Donderdag  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 14.00 – 16.00 uur 
 
Toegang Gratis 
 

 

 
Dorpsstraat 55 

8181 HN Heerde 
Tel.: 0578-695230 

 
 
 

 
 
 

 
Voor meer informatie: 

www.heerderhistorischevereniging.nl 
info@heerderhistorischevereniging.nl 
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Druk: www.vandermost.com



Heerder Historische Vereniging 
 

 
 
Belangstelling voor de geschiedenis van Heerde? 
Dan is de Heerder Historische Vereniging misschien 
wel iets voor u. De Heerder Historische Vereniging 
werd opgericht in 1975 en houdt zich bezig met de 
geschiedenis van Heerde, Wapenveld, Veessen, 
Vorchten en haar buurtschappen. Eén van de 
doelstellingen is deze geschiedenis voor een breed 
publiek toegankelijk te maken.  
 

Villa Jacoba 
Vrijwilligers ontvangen u graag in Villa Jacoba, het 
museum waar u terecht kunt voor een bezoek aan 
één van de permanente of tijdelijke 
tentoonstellingen. Daarnaast bent u in Villa Jacoba 
welkom voor historisch en genealogisch onderzoek. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vereniging telt diverse werkgroepen. Zij zorgen 
er voor dat de collecties worden geregistreerd en 
beheerd. 

 
 
 
 
 

 
 

Lidmaatschap Heerder Historische Vereniging 
De HHV telt bijna 1000 leden. De leden ontvangen 
vier keer per jaar het tijdschrift Heerde Historisch. 
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 
december. De contributie bedraagt € 20,- per jaar. 
Meldt u aan door het invullen van een formulier in 
Villa Jacoba of via internet: 
ledenbestand@heerderhistorischevereniging.nl 
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