NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE KRING
BOEKELO USSELO
TWEKKELO
Op de dag dat wij de kopij voor BOEKE-LOOS moesten
inleveren, bereikte ons het droevige bericht dat Gerard
Schartman op 1e Paasdag is overleden.
Gerard was vanaf het begin van de Historische Kring
Boekelo Usselo Twekkelo als vrijwilliger actief betrokken
bij onze Stichting. Zijn enorme kennis van de
geschiedenis van Boekelo en de Boekeloërs was voor
ons van grote waarde.
Wij gedenken Gerard als een
beste collega en wensen zijn vrouw en kinderen veel
kracht in deze moeilijke tijd.
De Historische Kring zal dit jaar op de Pinkstermarkt, 5 juni,
aandacht besteden aan de oorspronkelijke Boekelosche
Zuivel Fabriek, later kortweg de melkfabriek genoemd.
Met foto’s, verhalen en interviews met oud werknemers.
De melkfabriek stond aan de Windmolenweg, op de
plaats waar de doktoren hun medisch centrum stichtten.
Zoals aangekondigd in BOEKE-LOOS MAART, heeft het
bestuur besloten om, na strenge en competente selectie,
de uitleen van het merendeel van de boekencollectie
mogelijk te maken. De mede-werkers geloven dat mede
daardoor de interesse en belangstelling voor de historie
in het algemeen, en voor Boekelo en omgeving in het
bijzonder, zal toenemen. Het mes snijdt aan twee kanten,
we blijven immers geïnteresseerd in vrijwilligers, die aan
onze activiteiten zouden willen mee werken ! Gericht op
zoek zijn we bijv. naar iemand die belangrijke
veranderingen in Boekelo signaleert (bijv. de sloop van
gebouwen of ingrijpende verbouwingen van
karakteristieke panden) die vastgelegd zouden moeten
worden op foto of film.( contactpersoon per mail is:
roelbruinsma@home.nl ) Kijken wij niet met groot plezier
op onze filmavonden naar de oude films ? Dat willen wij
onze kinderen en kleinkinderen toch niet onthouden ! Er
dreigt een hiaat te ontstaan als wij niet voor invulling
zorgen. Dat is immers onze plicht, als liefhebbers van
onze geschiedenis.
Voor vragen en informatie zijn wij er op maandag-avond van
20.00 tot 22.00 uur en op vrijdag-morgen van 10.00 tot
12.00 uur.

