Nieuws van de Historische Kring
-Na de diefstal van ons koperen naambord van de gevel van het HC hebben wij aangifte gedaan bij de
politie. Nogmaals: heeft iemand in of bij de omgeving van het HC gedurende de maandag of de
maandagavond van 17 december 2012 iets verdachts gezien? Dan geef het aan ons door. Het
bestuur is bezig met een vervangend bord van ander materiaal. Wij wachten op de reactie van de
verantwoordelijke verzekeringmaatschappij.
-De website van de Historische Kring wordt goed bezocht. Het levert soms interessante vragen op
maar ook donateurs. Op de komende vergadering zal Hennie Rietman, onze penningmeester, er
ons op wijzen hoe belangrijk donateurs voor onze stichting zijn. Nu heeft de Historische Kring ca. 200
donateurs. Dat kan makkelijk het dubbele worden en dat is nodig. Betalingen voor 2013 komen nu
binnen, speciaal nadat de penningmeester ons een herinneringsbrief heeft bezorgd. Het is
verheugend te zien dat er ook bedragen overgemaakt worden die boven het standaardtarief van
€ 10,- per jaar liggen. Dank aan onze donateurs. Hebt U nog niet betaald dan verzoeken wij U dit te
doen. Bent U nog geen donateur dan geeft U zich s.v.p. op. Zie onze website www.historische -kringboekelo.nl .
-Gedurende de komende vergadering op dinsdag 29 januari zal o.a. gesproken worden over het
aspect "databank". Hans Wassink zal zijn idee over een databank voor onze stichting geven en hoe
wij, onder voorwaarden, met de omringende Historische verenigingen kunnen samenwerken om
informatie efficiënt uit te wisselen.
-Op 16 januari kwam de verantwoordelijke wethouder van Enschede, de Heer Patrick Welman, bij
ons op bezoek. Na zijn aantreden na Myra Koomen wilde hij met ons kennis maken, zien hoe wij er
bij zitten, luisteren naar onze doelstellingen, wat er bereikt is, wat zijn de plannen, hoeveel
medewerkers en donateurs zijn er nu, hoe functioneert het bestuur.
Wij hebben besproken dat wij de vijver voor het HC graag terug zouden willen zien zoals te zien is op
enkele foto’s uit ons archief en dat er vorderingen gemaakt moeten worden. Op die middag was men
toevallig begonnen met de sloop van de brandweerstalling naast de spoorwegovergang. Dat toonde
in elk geval enige beweging en vooruitgang op dit terrein. Ons idee over het te creëren “ plein “ bij
het HC en bij de ingang van het Magazijn is besproken. De SKE gaat bouwen en daarnaast komt er
nog een bedrijfsverzamelgebouw. Deze plannen liggen nu duidelijk, alleen de timing is zeer variabel
het geen wij dan ook ondervinden. De huidige tijd speelt hier natuurlijk een rol.
Jacques van Baal voorzitter.

| Stichting Historische Kring Boekelo | Boekelosestraat 400 | 7548 AW | Boekelo |
| Tel: 053 – 4281203 (maandagavond & vrijdagochtend) | Mail: info@historische-kring-boekelo-.nl |
| KvK-nr:50939459 | RSIN-nr: 823011343 | Rabobank: NL11 RABO 0121 5843 13 |

