NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Ook het Historisch Centrum opende de deuren op zondag 21 oktober. In overleg met de organisatie
stonden rondom het oude portiershuisje glanzend gepoetste “Old Timers” opgesteld. Menig
fotograaf greep de gelegenheid aan om de auto’s in beeld te brengen met op de achtergrond Het
Magazijn en de fabrieksschoorsteen. De prachtig kleurende esdoorn naast de spoorlijn maakte het
plaatje bijna compleet, ware het niet dat de “tijdelijke brandweerkazerne” hopelijk toch daar geen
permanente plaats verworven heeft ? Oud Boekeloërs, voor de gelegenheid even terug gekomen,
werden blij verrast door de vernieuwde aanblik van het oude fabrieksterrein, waar sommigen
dagelijks door de poort naar hun werk gingen. Na één jaar is het Historisch Centrum al een begrip
geworden en alle medewerkers juichen de betrokkenheid bij Boekelose activiteiten toe !
Wij prijzen ons gelukkig, dat we uit de nalatenschap van de heer Joop J.H. Meijer een groot aantal
boeken mochten ontvangen. Bijna honderd daarvan hebben we opgenomen in onze bibliotheek. Het
betreft boeken van algemene aard en boeken, die direct op ons werkterrein betrekking hebben. Wij
zijn heel blij met deze aanwinst, vooral omdat daardoor enkele standaardwerken aan ons bezit zijn
toegevoegd. De gehele lijst van deze aanwinsten kunt u zien op de site www.historische-kringboekelo.nl
Boeken, die niet direct gerelateerd zijn aan ons gebied bieden we u te koop aan in ons Centrum. Op
de site kunt u daar meer over lezen.
Door deze aanwinst is het aantal titels in de bibliotheek bijna verdubbeld.
De heer Meijer heeft zich ook heel actief bezig gehouden met genealogie, boerderijen en historie van
onze streek. Daarvan bevinden zich nu ruim 20 mappen in ons archief, die voor de “sneuper”
bijzonder interessant kunnen zijn. Vraag er naar, als u bij ons op bezoek komt.
Wilt u een keer, ongestoord door andere activiteiten, in alle rust onze bibliotheek en stukken
bekijken, dan kunt u terecht tijdens een speciale opening van het H.C. op dinsdag 6 november van
15:00 tot 17:00 uur en van 19:30 tot 21:30 uur. Het is dan wel de bedoeling, dat bezoekers
ongestoord de materialen kunnen raadplegen. Een catalogus en hulp is aanwezig.
Woensdag 21 november 2012 is weer de jaarlijkse FILMAVOND. Aanvang 20.00 uur bij de Buren.
Door de filmavond commissie is weer veel geselecteerd en hard gewerkt om voor donateurs en
belangstellenden een leuke avond te presenteren. De verrassingen zijn weer niet van de lucht. Voor
allen onder u die het hoort, zegt het voort en kom op woensdag avond 21 november naar de Buren.
Jacques van Baal

voorzitter.
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