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Inleiding 

 

De Stichting Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo is opgericht, nadat uit  onderzoek en uit 
contacten met onder andere de Dorpsraad Boekelo, de Grolsch, de Koepel en andere historische 
verenigingen bleek , dat er behoefte bestaat aan informatie over de geschiedenis van deze streek. 
Zowel over ver verleden tijden, maar ook over de tijd die nog niet zover achter ons ligt. 

De Stichting Historisch kring Boekelo Usselo Twekkelo is opgericht  op 30 september 2010 en bij 
statutenwijziging van 08 februari 2012 is de definitieve naam Stichting Historische Kring Boekelo 
Usselo Twekkelo tot stand gekomen. 

De  statutaire doelstelling van de Stichting is:  

a. de beoefening van de historie en volkskunde, het wekken van de belangstelling voor het opsporen, 
verzamelen, archiveren en het geven van advies en informatie van alles wat met de historie en 
volkskunde te maken heeft en / of daarmee samenhangt, dit alles betrekking hebbende op de 
dorpen Boekelo en Usselo en de buurtschap Twekkelo als mede op het gebied waarin deze dorpen 
en buurtschap gelegen zijn, welk gebied wordt vastgesteld door het bestuur; 

b. het verrichten van historisch onderzoek en de bescherming van de schoonheid en het historisch 
ruimtelijk karakter van het gebied omlijnd in de aan deze akte gehechte kaart in het algemeen en in 
het bijzonder van monumenten, alles in de ruimste zin van het woord. 

De Stichting Historische kring  zet zich sinds haar oprichting in voor het behoud van het 
cultuurhistorisch erfgoed. Zij doet dit door het verzamelen, toegankelijk maken en beschikbaar 
stellen van informatie, uit het verleden, maar ook uit het heden, over de dorpen Boekelo, Usselo en 
Twekkelo. 

Uiteraard wordt er samengewerkt met de historische verenigingen om ons heen.  

Elke  maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur is iedereen welkom  in het Historische Centrum te 
Boekelo , het voormalig portiershuisje van Texoprint aan het Bleekerijplein / Boekelosestraat. 

 Tevens is er elke vrijdag een inloopmorgen van 10.00 tot 12.00 uur voor iedereen die iets te melden 
heeft, vragen wil stellen, oude documenten of boeken heeft of gewoon uit belangstelling langs wil 
komen. 
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De organisatie. 

 

Het bestuur, 

Het bestuur kent in 2016 4 leden. In 2016 is een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris tot het 
bestuur toegetreden. Statutair moet de Stichting een oneven aantal bestuursleden hebben. 
Uitbreiding van het bestuur is daarom  noodzakelijk. Ook zal gezocht moeten worden naar een 
nieuwe penningmeester nu de huidige penningmeester te kennen heeft gegeven vanaf 2017 te 
willen stoppen. Het bestuur komt 4 keer per jaar bijeen. De zoektocht zal zeker ook op jongeren 
gericht zijn. 

De vrijwilligers, 

De Historische Kring (HK) kent een aantal vrijwilligers en een bestuur. In 2016 hebben helaas een 
aantal vrijwilligers de HK, om uiteenlopende redenen, verlaten. Gelukkig hebben nieuwe mensen zich 
gemeld, maar om meer activiteiten te kunnen uitvoeren zullen nieuwe vrijwilligers moeten worden 
aangetrokken. Er worden geen beloningen verstrekt. Alleen gemaakte onkosten zullen worden 
vergoed zie ook hoofdstuk financiën. 

Donateurs, 

Onze stichting kent ca 220 donateurs. Het jaarlijkse donatie bedrag bedraagt euro 15 of meer. 

Vrijwilligers en bestuur zijn niet twee gescheiden organen, integendeel, ze hebben elkaar nodig. Het 
bestuur beslist uiteindelijk, maar besluiten zullen altijd in c.q. na overleg geschieden.  

Het is te overwegen op zoek te gaan naar (vaste) sponsoren. 

Het Historisch Centrum 

De HK is gevestigd in het Historisch Centrum, het voormalige portiershuisje aan het Bleekerijplein. In 
dit centrum kunnen bezoekers worden ontvangen en worden vergaderingen belegd. Daarnaast is een 
gedeelte in gebruik als computerruimte en het archief (boeken etc.) is hier gesitueerd. 

In de volgende hoofdstukken worden de huidige activiteiten van de HK in het kort beschreven. 
Daarna zal worden aangegeven welke activiteiten we tot eind 2017 willen uitvoeren. 

Tenslotte zal kort aandacht worden besteed aan onze financien. 
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De activiteiten 

• Filmavond 

Jaarlijks wordt in november in "de Buren"een filmavond gehouden. De thema's zijn verschillend. Op 
een filmavond worden vaak diverse (oude) films getoond. De belangstelling is groot, altijd een volle 
zaal. 

• Pinkstermarkt Boekelo 

Op pinkstermaandag staat de HK op de zogenaamde Pinkstermarkt te Boekelo. Het thema is 
wisselend. In 2016 was het thema het "oude" golfslagbad en "zee op de heide". Daarnaast worden 
brochures in de verkoop gedaan. De markt is tevens bedoeld om (nieuwe) contacten op te doen. 

• Loakstenen 

Een loaksteen is een grenssteen, die aangeeft waar (gemeente) grenzen lopen. We verzamelen 
gegevens over deze (oude) stenen, ook wel markestenen genoemd. We promoten het bestaan van 
grensstenen als cultuur historisch element . We plaatsen (nieuwe) stenen en doen onderzoek naar de 
historie van deze stenen. E.e.a. geschiedt in samenwerking met de Stichting Historische Sociëteit 
Enschede Lonneker (SHSEL). 

• Boerderijen en gevelstenen 

We brengen de boerderijen in ons werkgebied in kaart middels foto-opnamen en archiveren deze. 
We maken foto's van de gevelstenen op de boerderijen en proberen de verhalen erachter op papier 
vast te leggen. 

• Archiveren van krantenknipsels, foto's,  (oude) ansichtkaarten etc. etc..  

Uit regionale kranten / periodieken etc.  worden artikelen uitgeknipt die betrekking hebben op 
activiteiten, gebeurtenissen etc. etc. uit ons werkgebied. Via een excel bestand wordt e.e.a 
gearchiveerd.  

• Bidprentjes. 

Bidprentjes worden ingescand en gearchiveerd 

• Nieuwsbrieven en stukjes in Boeke-loos 

Jaarlijks wordt tenminste eenmaal een nieuwsbrief opgesteld en verstuurd naar alle donateurs van 
onze Stichting. Maandelijks wordt in Boekeloos een kort artikel gepubliceerd over het wel en wee 
van onze Stichting.  
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• Herdenkingsmonument Kwinkelerweg 

Dit monument is er ter nagedachtenis aan het neerstorten van een Halifax vliegtuig in 1943, waarbij 
twee crewmembers om het leven kwamen. Het monument, dat in 2013  is opgericht valt onder de 
verantwoordelijkheid van onze Stichting. 

• Interviews bekende en onbekende mensen uit Boekelo / Usselo /Twekkelo 

Al vele bekende en minder bekende personen uit Boekelo / Usselo en Twekkelo zijn geïnterviewd 
opdat wij ze niet willen vergeten en allen hebben veel  voor onze dorpen betekend. 

• Digitaliseren foto's 

Met regelmaat krijgen we oude en nieuwere foto's aangeboden. Deze foto's worden ingescand en 
gearchiveerd. Meestal gaan de originele foto's terug naar de eigenaar. Daarnaast wordt gewerkt aan 
een nog betere archivering. 

• Oude melkfabriek 

Het verzamelen van gegevens van de Boekelose Coöperatieve Roomboterfabriek of Stoomzuivel- 
fabriek 

• Uitbouw archief / bibliotheek 

De HK bezit veel boeken, geschriften etc. over de historie van Boekelo, Usselo en Twekkelo. Constant 
wordt aan de verdere uitbouw van onze  bibliotheek gewerkt. 

• Bedrijfsarchief 

Sinds 2016 is door de secretaris hard gewerkt aan het opzetten van het zgn. (interne) bedrijfsarchief. 
Via dit archief worden o.a. (digitaal) alle vergaderverslagen opgeslagen en wordt alles wat betrekking 
heeft op de interne organisatie digitaal opgeslagen. 

• PC toegankelijkheid. 

Sinds kort wordt structuur aangebracht aan de toegankelijkheid 

• Website 

Door hacking is de "oude" website verloren gegaan. Thans wordt een nieuwe website gebouwd. 

 

Alle bovenstaande activiteiten worden helaas door een te gering aantal mensen uitgevoerd. Daarom 
blijven zaken liggen of worden met (grote) vertraging uitgevoerd. Het is daarom van het grootste 
belang dat meer (jonge) mensen betrokken worden bij het werk van de Historische kring. 
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Activiteiten 2016 - 2020 

1. Zoals reeds aangegeven zullen we in de komende anderhalf jaar veel energie en tijd moeten 
steken in het aantrekken van nieuwe (jonge) mensen , deels als vrijwilligers maar ook nieuwe 
bestuursleden. Zonder nieuwe vrijwilligers zal het niet mogelijk zijn om alle hieronder 
genoemde activiteiten uit te voeren. 

 We zullen hiertoe gericht mensen moeten benaderen, maar  ook op andere manieren  
 (Boekeloos,Coop, Flyeren e.t.c. )mensen oproepen om zich te melden.  Hieraan 
 voorafgaand zullen we een soort functieprofiel moeten opstellen om zo gericht 
 mogelijk mensen te benaderen. In nauw overleg met de huidige vrijwilligers zal deze 
 activiteit door het bestuur worden uitgevoerd. 

2. In de komende periode zal overleg plaatsvinden met andere  organisaties / werkgroepen om 
te bezien of samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Gedacht wordt aan een  samenwerking 
met de MBS en met de werkgroep toerisme. Mogelijk kan onze Stichting ook een rol spelen 
bij het op de kaart zetten van Boekelo, Twekkelo en Usselo als  een zeer interessante 
toeristische plaatsen. 
 

3. Voor 2016 is in november weer een filmavond gepland in de Buren. De organisatie hiervan 
ligt bij onze film commissie. Het thema van deze avond is divers. Nagedacht zal moeten 
worden of we in de komende jaren  een voldoende aanbod van films hebben voor een 
avondvullend programma of dat we de avonden op een andere manier moeten inrichten 
bijv. deels film deels lezing. 
Het bestuur zal een bezoek brengen aan het Historisch Centrum Overijssel en nagaan of hier 
zaken (bijv. films) aanwezig zijn welke wij voor de filmavonden kunnen gebruiken. Ook zal 
mogelijke samenwerking met RTV oost worden onderzocht. 
 

4. Bestaande activiteiten zoals het digitaliseren van foto's, de loakstenen activiteiten, de 
knipselkranten zullen worden voortgezet. (Hans Klaver digitaliseren, Hennie Rietman en 
Jacques van Baal Loakstenen, Jo ter Hofte en Jo Sachse Knipselkrant) 
 

5. In de komende periode zullen tenminste twee (bekende) personen uit ons werkgebied 
worden geïnterviewd.   
 

6. We gaan een fiets / wandelroute opzetten. Een wandelroute (monumentenroute) langs 
bekende gebouwen in Boekelo, te denken valt aan ons centrum, de Buren, de zouttoren de 
verschillende gebouwen in de Bleekerij en de woningen aan de Henri Dunant- en 
Bastinglaan. We zullen beschrijvingen maken van deze gebouwen gebieden. Nader 
onderzoek zal gedaan worden of we deze beschrijvingen ook via apps op de smartphones 
kunnen krijgen. 
 

7. In 2017 zullen we op 2e pinksterdag wederom op de markt in Boekelo aanwezig zijn. Het 
thema voor deze dag zal later worden bepaald. (Fleur ter Kuile, Gerrrit ter Horst en Roelant 
Lawerman) 
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8. Maandelijks zal in Boekeloos een kort artikeltje van de HK staan en tenminste 2 keer per kaar 
zal een nieuwsbrief, speciaal bestemd voor onze donateurs, worden uitgebracht. Bezien zal 
worden of publicaties uit bijv. de Sliepsteen overgenomen kunnen worden. (Bestuur) 
 

9. De automatisering zal verder worden opgezet. In de komende periode zal onze website weer 
geheel actueel zijn. Veel aandacht zal worden besteed aan het opzetten van foto's op onze 
website. In nauw overleg met de webmaster zal worden bezien welke onderwerpen op de 
site gezet kunnen worden. (Henk Scholte-in 't Hoff en Hans Klaver) 
 

10. De computers binnen het Historisch Centrum zullen geschikt worden gemaakt voor 
bezoekers. Eén van de computers moet door bezoekers te gebruiken zijn voor het vinden van 
informatie. (Henk Scholte-in 't Hoff en Hans Klaver) 
 

11. Een bijzonder punt van aandacht is het maken van back-ups van alle gegevens. Tenminste 1 
back-up zal buiten het HC bewaard moeten worden, en deze back- up zal zeer regelmatig up 
to date worden gehouden. (Henk Scholte-in 't Hoff en Hans Klaver) 
 

12. Overwogen moet worden om Windows 10 te gaan gebruiken. (Henk Scholte-in 't Hoff en 
Hans Klaver) 
 

13. Nog meer gebruik zal gemaakt moeten worden van de sociale media, bijv. Facebook 
 

14. Het  interne (bedrijfs) archief zal verder worden opgebouwd. Via een afgeschermd deel zijn 
notulen, verslagen, correspondentie, financiën etc. etc. toegankelijk. Nader overleg is nodig 
wie toegang tot dit deel hebben. (Roel Bruinsma) 
 

15. Op de zolder van het HC liggen nog zeer veel spullen. Deze zullen moeten worden 
geïnventariseerd. Ook zal bezien moeten worden of we alles willen behouden. (Jonneke 
Doze, Fleur ter Kuile en Roel Bruinsma) 

 

Als bovenstaande activiteiten in de komende vijf jaar gerealiseerd kunnen worden zou dat een 
fantastisch resultaat zijn. 

Wensen daarnaast zijn: het opzetten van projecten voor basisscholen, het maken van films over het 
heden van Boekelo, Usselo en Twekkelo. Nog meer interviews, het verder inventariseren van erven 
en gedenkstenen op boerderijen, het opzetten van een apart archief van bijvoorbeeld de melkfabriek 
en andere oude bedrijven, de twaalf apostelen en de Zantinge woningen. 

Deze wensen kunnen gerealiseerd worden als we er in slagen meer mensen te betrekken bij onze HK. 
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Financiën 

 

De inkomsten van onze stichting bestaan hoofdzakelijk uit opbrengsten van onze donateurs. Daar 
naast zijn er opbrengsten uit de verkoop van boekjes en entreegelden bij onze filmavonden. Ook zijn 
er soms incidentele inkomsten, bijvoorbeeld uit de Rabo clubactie. 

De uitgaven zijn veelal vaste uitgaven zoals; huur,energiekosten, belastingen,  kantoorartikelen, 
uitgaven t.b.v. de filmavond , telefoon en internetkosten. 

Voor nieuwe activiteiten en of initiatieven is er voor de komende jaren een bedrag van ca. euro 500 
gereserveerd. 

Daarnaast kan een beroep worden gedaan op onze (geringe) reserves, echter het gaat dan om 
bijzondere situaties. 

Het binnenhalen van de donaties blijft elk jaar weer lastig. Het zou mooi zijn als we op een 
eenvoudige manier meer verzekerd kunnen zijn van deze inkomsten.  

In de komende periode wordt voorgesteld gelden te besteden aan het opzetten van een wandel- 
route en het verder uitbouwen van onze website c.q. de automatisering. 

 

 

 

 

 

 

 

november 2016 

 

 

 


