
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 

Eerst maar even oud nieuws: onze filmavond van 23 november vorig jaar.  

Een nieuwe filmcommissie heeft bergen werk verzet. Het resultaat was een viertal films 

waarin oude en nieuwe beelden verleden en heden samenbrachten: van Hof te Boekelo, van 

(Hotel) Bad Boekelo, en van de Military. Op professionele wijze gepresenteerd en aan elkaar 

gepraat door Rob Stokkers, en vlekkeloos met de juiste apparatuur op het scherm gebracht 

door Bert Radstaake. 

Het was voor ons als Historische Kring in het algemeen, en als filmcommissie in het 

bijzonder, ook een spannende avond. Aan onze inzet zou het niet liggen, maar of we iets 

goeds hadden te vertonen bepaalde uiteindelijk niet de filmcommissie. Dat bepaalde u, de 

toeschouwer, waaronder u, onze donateur. 

We kregen veel reacties van ons publiek. En we mogen - althans op grond van de reacties 

die ons ter ore kwamen - zeer, zéér tevreden zijn. 

Bovendien mogen we ook zeer tevreden zijn over de opkomst. Alle stoelen die in de grote 

zaal van De Buren waren klaargezet waren tot de laatste plaats bezet. 

De filmavond heeft ook wel wat van een reünie. Nadat de films waren vertoond bleven veel 

mensen nog lang napraten met (al of niet oude) bekenden. Het was gezellig en geanimeerd. 

U was kennelijk tevreden. Dus waren wij het ook. 

Dan het nieuwe nieuws. 

Wij hebben al wat plannen voor het nieuwe jaar 2018 (waarvoor we u overigens het 

allerbeste toewensen). 

Ons voornemen is ook in 2018 ons weer te laten zien op de Pinkstermarkt. Het thema voor 

dit jaar is: oude boerderijen rond Boekelo. 

U begrijpt dat we wegens succes ook de filmavond willen prolongeren, ongeveer in dezelfde 

tijd van het jaar, november dus. 

En we hebben nog een speciaal plan. U moet daarbij denken aan een soort manifestatie, wat 

verderop in het jaar. Wij gaan u dan uitgebreid laten zien wat we allemaal in huis hebben, en 

hoe u dat in handen kunt krijgen. Houd de website van de Historische Kring, en deze rubriek 

in Boeke-loos dus in de gaten. 

 


