NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
De ‘Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo’ beschikt over een collectie oude films.
Wijlen Henny Westerveld heeft een groot aandeel gehad in de totstandkoming van deze zeer
waardevolle collectie, die een breed scala aan onderwerpen omvat.
Om er een paar te noemen: we hebben beelden van het ‘Usselo van toen’ (ca. 1969); van het
Golfslagbad Bad Boekelo; van diverse Carnavalsoptochten en Boekelo-avonden; van een ritje van de
goederentrein bij de Usselerhalte; van Paasvuren; van de Military; van de Boekelose Stoombleekerij.
Die films ‘bezitten’ we niet alleen, we doen er ook wat mee.
Elk jaar organiseert de Historische Kring een ‘Filmavond’.
De laatste jaren met bewerkingen die de toonbaarheid sterk ten goede komen.
Daar willen we graag mee door gaan. Nu komt er vroeg of laat een moment waarop alle films wel
een keer vertoond zijn. Zover is het nu nog niet, maar we willen als Historische Kring toch tijdig
maatregelen treffen.
Eén van die maatregelen bent u nu aan het lezen: wij vragen u namelijk om eens te kijken of U
wellicht nog films in uw bezit heeft die van historische waarde zouden kunnen zijn.
Dat hoeven niet films te zijn van lang geleden - al zou dat zeker mooi meegenomen zijn.
Hier geldt ook: het heden is het verleden van de toekomst. Wel is het ons te doen om films waarin
Twekkelo, Usselo of Boekelo figureren, of mensen (herkenbaar op de film) uit deze dorpen.
De Historische kring heeft een film over de Usseler School
Als u 8- of 16 mm films heeft willen wij de digitalisering wel voor onze rekening nemen.
Heeft u iets? Zelfs als u twijfelt of het van waarde is voor de Historische kring, neem contact op met
de Historische Kring, in de persoon van:
Roel Bruinsma
Beckumerstraat 207,
7548 BE, Boekelo
Tel. 053 - 428 1753
roelbruinsma@home.

