NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
-Tijdens de opbouw en afbraak van onze stand voor de RABO op de Pinkstermarkt op 28
mei j.l. is een plastic zakje met materiaal per ongeluk in een verkeerde fietstas
gestopt en is de onwetende maar fortuinlijke nieuwe eigenaar er wat vreemd zwaar
trappend en enigszins scheefhangend mee naar huis gefietst.
In de plastic zak zitten drie stukken gereedschap waaronder een (mooi) hamertje met
korte steel, tacker met nietjes en een middel- en kleine schroevendraaier.
Denkt U wat loopt mijn fiets nog steeds zwaar, kijk dan een onderin uw fietstas. Vindt U
de verloren schat dan breng hem svp terug bij de Historische Kring of bel even
4282427 of mail naar info@historische-kring-boekelo.nl. De oorspronkelijke eigenaar
zal U dankbaar zijn.
-Op uitnodiging van Gerrit Wes zijn een aantal medewerkers van onze Kring en enkele
cursisten van de genealogiecursus op bezoek geweest bij de Historische Kring
Haaksbergen. We kregen daar een vip-rondleiding door de catacomben van het
gemeentehuis, waarin die Kring gehuisvest is. Daarbij val je van de ene verbazing in de
andere. Met een groot aantal medewerkers heeft men daar een prachtig archief weten
op te bouwen, in een riant onderkomen. Voor onderzoekers, met roots in het
Haaksbergse is het om van te smullen. Het is de moeite waard, om eens rond te neuzen
op de site: www.historischekringhaaksbergen.nl/ om te zien, wat u daar kunt
verwachten. Een aanrader om op bezoek te gaan. En ook de koffie was van prima kwaliteit.
Gerrit bedankt.

-In de vacantieperiode is het HC gesloten vanaf maandag 31 juli en
gaat weer open op maandag 3 september. Heeft U iets mede te
delen zet het dan svp op info@historische-kring-boekelo.
De Historische kring wenst u prettige en mooie zomerdagen.
Jacques van Baal voorzitter.
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