NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE KRING
BOEKELO USSELO
TWEKKELO

Met U de toekomst tegemoet
Gedurende ruim 12 jaar hebben we als Historische Kring
Boekelo Usselo Twekkelo een geweldige hoeveelheid historisch
materiaal verzameld. Wij zouden graag met mensen in aanraking
komen die met al dat materiaal wel eens iets willen doen. Nu
begrijpen wij wel dat niet iedereen zich als vaste vrijwilliger wil
binden aan onze Historische Kring. Maar misschien vindt u het
wel leuk om eens eenmalig aan één van onze projecten mee te
doen, zonder dat u aan vergaderingen vast zit, en zonder dat u
op een officiële vrijwilligerslijst komt te staan.
Waar zou u zoal aan mee kunnen doen?
Uit ons actieplan noem ik de volgende activiteiten:
Filmavond
Jaarlijks wordt in november in "de Buren" een filmavond
gehouden. De thema's zijn verschillend. Op een filmavond
worden vaak diverse (oude) films getoond. De belangstelling is
groot, altijd een volle zaal.
Misschien vind u het leuk om mee te doen met een clubje dat
een film maakt over een combinatie oud en nieuw Boekelo.
Loakstenen
Een loaksteen is een grenssteen, die aangeeft waar (gemeente)
grenzen lopen. We verzamelen gegevens over deze (oude)
stenen, ook wel markestenen genoemd. We promoten het
bestaan van grensstenen als cultuur historisch element . We
plaatsen (nieuwe) stenen en doen onderzoek naar de historie
van deze stenen. E.e.a. geschiedt in samenwerking met de
Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker (SHSEL).
Boerderijen en gevelstenen
We brengen de boerderijen in ons werkgebied in kaart middels
foto-opnamen en archiveren deze. We maken foto's van de

gevelstenen op de boerderijen en proberen de verhalen erachter
vast te leggen.
We zouden graag in contact komen met ‘erf-eigenaren’ die
geïnteresseerd zijn in het verleden van hun boerderij.
Archiveren van krantenknipsels, foto's, (oude)
ansichtkaarten etc.
Uit regionale kranten / periodieken etc. worden artikelen geknipt
die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen etc. uit ons
werkgebied. Met een excel-bestand wordt e.e.a gearchiveerd.
We hebben een achterstand met de ontsluiting van het
knipselarchief. Misschien iets voor u: éénmalig het knipselarchief
up to date maken. Naar schatting één of twee dagen werk.
Bidprentjes.
Bidprentjes worden gescand, opgeslagen en toegankelijk
gemaakt.
Interviews bekende en onbekende mensen uit Boekelo /
Usselo /Twekkelo
Al vele bekende en minder bekende personen uit Boekelo /
Usselo en Twekkelo zijn geïnterviewd opdat wij ze niet willen
vergeten en allen hebben veel voor onze dorpen betekend.
Erg leuk om met opmerkelijke personen in contact te komen en
ze hun verhaal te laten vertellen.
Oude melkfabriek
Het verzamelen van gegevens van de Boekelose Coöperatieve
Roomboterfabriek of Stoomzuivel fabriek.
Fiets- en/of wandelroute
Een wandelroute (monumentenroute) langs bekende gebouwen
in Boekelo, te denken valt aan ons Historisch Centrum, De
Buren, de Zouttoren, de verschillende gebouwen in de Bleekerij
en de woningen aan de Henri Dunantlaan en Bastinglaan. We
willen beschrijvingen maken van deze gebouwen en dit wijkje.
Nader onderzoek zal gedaan worden of we deze beschrijvingen
ook via apps op de smartphones kunnen krijgen.
Doe mee en leer uw eigen dorp beter kennen!
U heeft wel belangstelling voor één van de activiteiten?
Of voor een activiteit die u zelf heeft bedacht maar die niet in
deze tekst genoemd is?

Neem contact op met één van onze bestuursleden, hieronder
vindt u de contactgegevens.
We maken dan een afspraak voor overleg. Tijdens dat overleg
kunnen we afspreken wat u gaat doen en wat daar bij komt
kijken.
U kunt telefonisch, via e-mail, schriftelijk of persoonlijk contact
opnemen met:
Roelant Lawerman
Mr. De Wolfstraat 63 7548 AK Boekelo
053 - 428 20 35 of 06 – 53 18 1611
roelant@lawerman.com
Hennie Rietman
Windmolenweg 16 7548 BM Boekelo
053 – 432 94 71 of 06 - 20 12 12 58
rietmanusselo@home.nl
Fleur ter Kuile
Rutbekerveldweg 50 7548 PP Boekelo
06 – 11 04 5577
fleurjan@planet.nl
Roel Bruinsma
Beckumerstraat 207 7548 BE Boekelo
053 – 4281753
roelbruinsma@home.nl

