NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
--De Historische Kring neemt, zoals elk jaar, weer deel aan de Pinkstermarkt.
5 thema’s en activiteiten gaan wij belichten:
1. Nieuwste uitgaven van de Historische Kring over bedrijven en winkels.
2. Brand BSB en jubilea
3. Welke gebouwen verdwijnen met de nieuwe N18
4. Waar is de Historische Kring nu mee bezig:
samenstellen historische route in en om Boekelo, historische winkelpanden, historie van de
schaakclub – interviews
5. Informatie over onze website. Wij willen nog meer bekendheid onder onze bewoners.
Daar gaan wij meer aandacht aan besteden.
Wat wordt er zo al op maandagavond gedaan in het Historisch Centrum ? Wat is het doel
van de binnenloopmorgen op vrijdag ? Hoe kun je donateur en/of medewerker worden ?
Wat zijn de toekomstplannen ?
Dus niet alleen op de Pinkstermarkt maar ook via andere wegen gaat U nog meer van ons
horen.
-- Het zit ons nog steeds hoog, maar helaas is er geen melding meer gekomen over iets
verdachts rondom het Historisch Centrum op de avond dat de naam plaat van de gevel is
gestolen. Een nieuwe plaat is besteld en zal nu onverbrekelijk aan de gevel bevestigd
worden. Onze vraag heeft wel geleid tot het aanbieden van meer burgerlijke waakzaamheid
door bewoners van De Bleekerij.
--Er is een nieuw boek in de maak dat handelt over het Pakhuis, het hoogste gebouw van
Boekelo met toren en vlag, gebouwd in 1913, dat onder monumentenzorg valt . De Heer
Gert Banis, die een appartement in dit gebouw bewoont, schrijft dit. Wij hebben een aantal
gesprekken met hem gehad en hem uit ons documentatie materiaal ruim informatie kunnen
verschaffen.
Dit boek staat in een ander licht dan het boek dat Bart Stuiver geschreven heeft in 2011.
Deze nieuwe uitgave is geen vervolg op het voornoemde boek over Boekelosche
Stoombleekerij 1888-1965 . Opmaak, stijl, kaft etc. zijn anders.
Wij ondersteunen dit initiatief uiteraard ten zeerste.
-- Een medewerker van ons zoekt foto’s en informatie over erve Het Eulderink. Heeft U iets
dan meldt het s.v.p. op info@historische-kring-boekelo.nl of breng het ons op
maandagavond of vrijdagmorgen.
Jacques van Baal

voorzitter.
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