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Stichting	  Historische	  Sociëteit	  Enschede-‐Lonneker 	  

	  
Agenda	  voor	  de	  vergadering	  van	  de	  leden	  van	  het	  College	  van	  Bijstand	  en	  Advies	  

op	  vrijdag	  15	  april	  2016	  om	  20.00	  uur	  in	  het	  Enschede’s	  Odd-‐Fellowhuis,	  

Nicolaas	  Beetsstraat	  44,	  Enschede.	  

	  

1. Opening	  en	  mededelingen.	  
	  

2. Notulen	  van	  de	  vergadering	  op	  17	  april	  2015	  (bijlage).	  
	  

3. Samenstelling	  van	  het	  bestuur.	  
Per	  1	  januari	  2017	  (formeel	  per	  12	  november	  a.s.)	  is	  aftredend	  bestuurslid	  Kor	  Feringa,	  

secretaris	  sinds	  2008.	  Hij	  is	  in	  die	  functie	  niet	  meer	  beschikbaar	  voor	  een	  derde	  

bestuursperiode.	  	  

	  

4. Benoeming	  lid	  kascommissie.	  
Tijdens	  de	  vergadering	  dient	  te	  worden	  voorzien	  in	  de	  benoeming	  van	  een	  lid	  van	  de	  

kascommissie	  (vacature-‐Mol).	  Het	  lid	  Oude	  Veldhuis	  treedt	  af	  na	  de	  volgende	  

jaarvergadering.	  Namen	  van	  kandidaten	  kunnen	  tot	  voor	  aanvang	  van	  de	  vergadering	  

worden	  gemeld	  bij	  het	  secretariaat.	  

	  

5. Bespreking	  secretariaatsverslag	  2015	  (bijlage).	  
	  

6. Bespreking	  verslagen	  van	  de	  commissies	  (bijlagen).	  
	  

7. Bespreking	  van	  het	  financieel	  jaarverslag	  2015	  (bijlagen).	  
a. bespreking	  van	  de	  resultatenrekening	  2015;	  

b. idem	  van	  de	  balans	  per	  1	  januari	  2016;	  

c. verslag	  van	  de	  kascommissie	  (ter	  vergadering	  in	  te	  brengen).	  

	  

8. Bespreking	  begroting	  2016	  (bijlage).	  
	  

	  	  	  	  	  	  9.	  	  	  Rondvraag	  en	  sluiting.	  
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Notulen	  van	  de	  vergadering	  van	  de	  leden	  van	  het	  College	  van	  Bijstand	  en	  Advies	  op	  

vrijdag	  17	  april	  2015	  in	  het	  Enschede’s	  Odd-‐Fellowhuis,	  Nic.	  Beetsstraat	  44,	  Enschede.	  

	  

Volgens	  de	  presentielijst	  zijn	  aanwezig	  43	  leden.	  	  

	  

1. Opening	  en	  mededelingen.	  
De	  voorzitter	  van	  de	  SHSEL,	  Dick	  Buursink,	  verklaart	  de	  bijeenkomst	  voor	  

geopend.	  Er	  zijn	  geen	  mededelingen.	  

	  

	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  Notulen	  van	  de	  ledenvergadering	  op	  25	  april	  2014.	  

De	  notulen	  worden	  ongewijzigd	  goedgekeurd.	  Vanuit	  de	  vergadering	  wordt	  

aangedrongen	  op	  het	  nummeren	  van	  de	  16	  pagina’s	  van	  het	  verslagkatern.	  

	  

	  	  	  	  	  	  3.	  	  	  Samenstelling	  van	  het	  bestuur/benoeming	  bestuursleden.	  

De	  vergadering	  gaat	  onder	  applaus	  akkoord	  met	  het	  bestuursvoorstel	  Geert	  

Bekkering	  (per	  22	  april)	  en	  Dick	  Buursink	  (per	  14	  september)	  opnieuw	  te	  

benoemen	  tot	  bestuurslid	  (in	  beginsel	  voor	  een	  periode	  van	  vier	  jaar).	  Voorzitter	  

Dick	  Buursink	  wordt	  in	  functie	  benoemd.	  

Jan	  Brummer	  is	  –	  ingaande	  1	  februari	  jl.	  -‐	  door	  het	  bestuur	  benoemd	  in	  de	  

vacature	  Frans	  Janssen.	  De	  aanwezigen	  gaan	  ook	  daarmee	  akkoord.	  Jan	  Brummer	  

zegt	  bij	  zijn	  aantreden	  in	  het	  bestuur	  een	  ‘groep	  gedreven	  en	  enthousiaste	  

mensen’	  te	  hebben	  aangetroffen.	  

	  	  	  	  	  

4. Benoeming	  lid	  kascommissie.	  
Tot	  voor	  aanvang	  van	  de	  vergadering	  hebben	  zich	  geen	  kandidaten	  gemeld	  voor	  

een	  benoeming	  als	  lid	  van	  de	  kascommissie	  in	  de	  vacature-‐Bollen.	  Vanuit	  de	  

vergadering	  stelt	  zich	  als	  zodanig	  alsnog	  beschikbaar	  Gert	  Oude	  Veldhuis.	  De	  

aanwezigen	  stemmen	  in	  met	  zijn	  benoeming.	  

Leden	  van	  de	  kascommissie	  worden	  voor	  twee	  jaar	  benoemd.	  Het	  lid	  Nico	  Mol	  

treedt	  af	  na	  de	  volgende	  jaarvergadering.	  

	  

5. Bespreking	  secretariaatsverslag	  2014.	  
Vanuit	  de	  vergadering	  worden	  over	  het	  verslag	  twee	  opmerkingen	  gemaakt.	  	  

Hennie	  Stip	  is	  het	  niet	  eens	  met	  het	  bestuursbesluit	  nieuwe	  donateurs	  	  

uitsluitend	  nog	  te	  bedienen	  per	  e-‐mail.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  de	  stijging	  van	  

de	  bezorgtarieven	  hierin	  de	  doorslag	  heeft	  gegeven.	  Bovendien	  is	  het	  

tegenwoordig	  usance	  berichtenverkeer	  in	  organisaties	  als	  de	  onze	  elektronisch	  te	  

laten	  plaatsvinden.	  

Dat	  over	  het	  bestuursbesluit	  volgens	  Stip	  een	  discussie	  had	  moeten	  plaatsvinden	  

in	  een	  vergadering	  van	  het	  College	  van	  Bijstand	  en	  Advies	  wordt	  niet	  

onderschreven.	  	  

Ties	  Wiegman	  stelt	  vast	  dat	  weliswaar	  de	  beide	  Twentse	  dagbladen	  niet	  meer	  

raadpleegbaar	  zijn	  in	  het	  Stadsarchief,	  zoals	  het	  verslag	  meldt;	  er	  kan	  nog	  wel	  

worden	  gezocht	  via	  microfiches	  (ook	  in	  de	  Openbare	  Bibliotheek).	  

	  	  	  	  	  	  	  6.	  	  	  Bespreking	  van	  de	  verslagen	  van	  de	  commissies.	  

Door	  vertegenwoordigers	  van	  de	  verschillende	  werkgroepen	  wordt	  op	  

onderdelen	  	  een	  toelichting	  gegeven	  op	  de	  ingediende	  verslagen.	  

Geert	  Bekkering	  roept,	  namens	  de	  redactie	  van	  n	  Sliepsteen,	  de	  aanwezigen	  op	  

zich	  beschikbaar	  te	  stellen	  voor	  de	  rol	  van	  interviewer	  van	  verscheidene	  

(oudere)	  stadgenoten	  die	  wel	  aanspreekbaar	  zijn	  op	  historische	  informatie,	  maar	  
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om	  uiteenlopende	  redenen	  niet	  in	  de	  gelegenheid	  zijn	  die	  zelf	  op	  schrift	  te	  stellen.	  

Er	  zijn	  –	  ook	  achteraf	  -‐	  geen	  reacties.	  

Onder	  de	  aanwezigen	  blijkt	  een	  beperkte	  belangstelling	  te	  bestaan	  vanuit	  de	  

SHSEL	  eens	  een	  bezoek	  te	  brengen	  aan	  een	  zusterinstelling	  in	  de	  regio.	  Het	  

bestuur	  zegt	  toe	  mogelijk	  een	  bezoek	  aan	  de	  collega’s	  in	  Losser	  te	  zullen	  

voorbereiden.	  

	  

	  	  	  	  	  7.	  	  	  Bespreking	  van	  het	  financieel	  jaarverslag	  2014.	  

De	  Resultatenrekening	  2014	  en	  de	  Balans	  per	  1	  januari	  2015	  worden	  vastgesteld.	  

De	  vergadering	  neemt	  kennis	  van	  de	  goedkeurende	  verklaring	  van	  de	  

Kascommissie.	  De	  penningmeester	  (en	  daarmee	  impliciet	  ook	  de	  overige	  

bestuursleden)	  worden	  daarmee	  gedechargeerd	  voor	  het	  in	  het	  verslagjaar	  

gevoerde	  financieel	  beleid.	  	  

	  

6. Bespreking	  begroting	  2015.	  
De	  begroting	  voor	  het	  verenigingsjaar	  2014	  wordt	  –	  na	  enige	  toelichting	  -‐	  

goedgekeurd.	  

	  

7. Rondvraag	  en	  sluiting.	  
Er	  zijn	  geen	  inhoudelijke	  rondvraagpunten.	  Dick	  Buursink	  sluit	  daarop	  de	  

ledenvergadering	  met	  dank	  voor	  de	  inbreng	  van	  de	  aanwezige	  leden.	  

 

 

 
Secretariaatsverslag	  SHSEL	  2015	  

	  
Zoals	  gebruikelijk	  biedt	  het	  jaarverslag	  allereerst	  een	  overzicht	  van	  de	  activiteiten	  van	  

het	  bestuur	  van	  de	  SHSEL	  in	  2015.	  De	  activiteiten	  van	  de	  verschillende	  werkgroepen	  zijn	  

in	  een	  reeks	  eigen	  verslagen	  opgenomen.	  	  

Alle	  verslagen	  hebben	  betrekking	  op	  het	  47e	  jaar	  van	  het	  bestaan	  van	  de	  Stichting	  

Historische	  Sociëteit	  Enschede-‐Lonneker.	  Het	  bestuur	  heeft	  inmiddels	  een	  eerste	  

bespreking	  gewijd	  aan	  de	  wijze	  waarop	  in	  2018	  het	  50-‐jarig	  bestaan	  van	  de	  SHSEL	  zou	  

kunnen	  worden	  gevierd.	  

De	  ledenvergadering,	  de	  vergadering	  van	  donateurs	  die	  voor	  dit	  doel	  het	  in	  de	  statuten	  

bedoelde	  ‘permanent	  college	  van	  bijstand	  en	  advies’	  vormen,	  bespreekt	  jaarlijks	  de	  

onderscheidene	  verslagen	  en	  de	  financiële	  jaarstukken	  en	  accordeert	  eventuele	  

benoemingen	  van	  bestuursleden.	  In	  2015	  gebeurde	  dat	  op	  17	  april.	  

	  

De	  SHSEL	  telde	  per	  31	  december	  2015	  een	  429-‐tal	  donateurs,	  15	  minder	  dan	  een	  jaar	  

eerder.	  Tegenover	  een	  aantal	  van	  27	  nieuwe	  donateurs	  stonden	  42	  personen	  van	  wie	  

het	  donateurschap	  moest	  worden	  beëindigd	  (wegens	  overlijden,	  opzegging	  of	  het	  niet	  

betalen	  van	  de	  donatie).	  Het	  gemiddelde	  aantal	  donateurs	  over	  een	  periode	  van	  vijf	  

jaren	  is	  gelijk	  gebleven:	  428.	  

Het	  aantal	  abonnees	  op	  n	  Sliepsteen	  daalde	  in	  het	  verslagjaar	  opnieuw,	  ditmaal	  met	  151.	  

Het	  bedroeg	  eind	  december	  1688.	  De	  opzeggingen	  waren	  in	  75	  gevallen	  het	  gevolg	  van	  

een	  overlijden.	  In	  45	  gevallen	  was	  sprake	  van	  het	  niet	  betalen	  van	  het	  abonnementsgeld.	  

Er	  konden	  37	  nieuwe	  abonnees	  worden	  ingeschreven.	  

Het	  gemiddelde	  aantal	  abonnees	  over	  een	  periode	  van	  vijf	  jaar	  daalde	  in	  2015	  van	  2049	  

naar	  2014.	  	  	  
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Het	  bestuur	  kwam	  in	  het	  verslagjaar	  zevenmaal	  bijeen.	  Geert	  Bekkering	  (per	  22	  april)	  en	  

Dick	  Buursink	  (per	  14	  september,	  in	  de	  functie	  van	  voorzitter)	  werden	  opnieuw	  

benoemd	  voor	  een	  periode	  van	  vier	  jaar.	  Jan	  Brummer	  trad	  (1	  februari)	  voor	  het	  eerst	  

aan	  (in	  de	  vacature-‐Frans	  Janssen).	  	  

Het	  bestuur	  stelde	  op	  11	  maart	  een	  nieuwe	  werkgroep	  in,	  de	  commissie	  ICT.	  Op	  26	  

oktober	  vond	  het	  Vretmoalke	  plaats,	  de	  tweejaarlijkse	  bijeenkomst	  van	  het	  bestuur	  met	  

de	  leden	  van	  de	  werkgroepen.	  

	  

Verreweg	  het	  belangrijkste	  bestuursbesluit	  in	  2015	  –	  mede	  het	  gevolg	  van	  de	  

gedachtewisseling	  tijdens	  het	  Vretmoalke	  -‐	  betrof	  het	  laten	  vervallen	  van	  het	  

onderscheid	  tussen	  donateurs	  en	  abonnees	  op	  n	  Sliepsteen	  per	  1	  januari	  2016.	  Alle	  

betrokkenen	  zijn	  vanaf	  genoemde	  datum	  formeel	  contribuant	  van	  de	  SHSEL	  en	  hebben	  

het	  recht	  volop	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  activiteiten	  van	  de	  stichting.	  

In	  directe	  relatie	  daarmee	  staat	  het	  besluit	  n	  Hoesbreef	  vanaf	  2016	  vaker	  uit	  te	  geven	  en	  

daarin	  zo	  veel	  mogelijk	  in	  te	  gaan	  op	  actuele	  onderwerpen.	  n	  Hoesbreef	  zal	  op	  den	  duur	  

alleen	  nog	  in	  elektronische	  vorm	  verschijnen.	  Ook	  de	  website	  en	  andere	  uitingen	  van	  de	  

SHSEL	  vereisen	  voortdurend	  aanpassingen.	  

	  

Al	  deze	  besluiten	  zijn	  het	  gevolg	  van	  de	  vaststelling	  dat	  de	  SHSEL	  een	  sterk	  vergrijsde	  

organisatie	  is	  geworden.	  Niet	  alleen	  omdat	  een	  historische	  vereniging	  op	  zichzelf	  

doorgaans	  voornamelijk	  oudere	  belangstellenden	  trekt,	  maar	  ook	  omdat	  binnen	  die	  

groep	  het	  aantal	  niet	  meer	  zo	  vitale	  en	  dus	  minder	  actieve	  ouderen	  toeneemt,	  zonder	  dat	  

daar	  anderen	  tegenover	  staan.	  

De	  SHSEL	  is	  dan	  ook	  genoodzaakt	  –	  zo	  meende	  het	  bestuur	  –	  een	  groter	  areaal	  aan	  

belangstellenden	  in	  de	  vele	  facetten	  van	  de	  stadsgeschiedenis	  aan	  te	  boren	  om	  daarmee	  

de	  levendigheid	  binnen	  de	  organisatie	  in	  potentie	  te	  kunnen	  vergroten.	  	  

Per	  1	  januari	  2016	  kent	  de	  SHSEL	  in	  totaal	  2117	  contribuanten.	  	  

	  

In	  een	  drietal	  nummers	  van	  n	  Sliepsteen	  waren	  in	  het	  verslagjaar	  artikelen	  gewijd	  aan	  

het	  blazoen	  van	  Enschede,	  het	  stadswapen	  met	  de	  bijbehorende	  toelichting.	  Beide	  

dateren	  formeel	  uit	  1814	  (en	  werden	  na	  de	  samenvoeging	  met	  Lonneker	  in	  1936	  vrijwel	  

ongewijzigd	  opnieuw	  vastgesteld).	  

Het	  stadswapen,	  met	  het	  bekende	  slaghek,	  is	  echter	  al	  veel	  ouder.	  In	  n	  Sliepsteen	  werd	  

de	  vraag	  opgeworpen	  of	  de	  balken	  van	  het	  slaghek	  niet	  eerder	  moeten	  worden	  gezien	  

als	  een	  brisure	  van	  het	  wapen	  van	  de	  Utrechtse	  prins-‐bisschop	  Willem	  II	  Berthout	  van	  

Mechelen,	  die	  van	  1296-‐1301	  de	  landsheer	  was	  van	  het	  Oversticht,	  en	  aan	  Enschede	  al	  

in	  1300	  stadsrechten	  zou	  hebben	  toegekend.	  Tot	  op	  heden	  wordt	  ervan	  uitgegaan	  dat	  

Enschede	  eerst	  in	  1325	  volledige	  stadsrechten	  kreeg.	  

De	  discussie	  is	  in	  het	  verslagjaar	  niet	  beslecht.	  Mocht	  dat	  op	  enig	  moment	  in	  

bovenomschreven	  zin	  wel	  het	  geval	  zijn,	  dan	  zou	  de	  gemeente	  Enschede	  kunnen	  

overwegen,	  met	  een	  daartoe	  strekkend	  advies	  van	  de	  Hoge	  Raad	  van	  Adel,	  een	  

Koninklijk	  Besluit	  uit	  te	  lokken	  waarin	  het	  stadswapen	  anders	  wordt	  omschreven.	  

Een	  gevolg	  daarvan	  zou	  zijn	  dat	  de	  stad	  in	  2025	  niet	  het	  700-‐jarig,	  maar	  het	  725-‐jarig	  

bestaan	  kan	  herdenken.	  	  

De	  SHSEL	  heeft	  in	  het	  verslagjaar	  de	  leden	  van	  de	  gemeenteraad	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  

van	  de	  lopende	  discussie.	  	  

	  

Zoals	  elk	  jaar	  was	  de	  SHSEL	  (het	  bestuur)	  weer	  dienstverlenend	  werkzaam	  ten	  aanzien	  

van	  een	  aantal	  initiatieven	  van	  de	  werkgroepen	  of	  soms	  ook	  van	  derden.	  Ze	  komen	  

inhoudelijk	  ter	  sprake	  in	  de	  verslagen	  van	  de	  werkgroepen.	  
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In	  het	  verslagjaar	  werden	  weer	  enkele	  cursussen	  stadsgeschiedenis	  gegeven.	  Het	  

voornemen	  is	  om	  ten	  minste	  elk	  seizoen	  een	  dergelijke	  cursus	  aan	  te	  bieden.	  

De	  stadsgeschiedenis	  werd	  in	  verkorte	  vorm	  beschreven	  ten	  behoeve	  van	  het	  door	  

uitgeverij	  Daarom	  uitgebrachte	  boek	  ‘Daarom	  Enschede’.	  Het	  boek	  (verschenen	  in	  

december	  2015)	  	  is	  vooral	  bedoeld	  als	  relatiegeschenk	  van	  bedrijven.	  	  

	  

In	  bestemmingsplannen	  dient	  sinds	  kort	  ruim	  aandacht	  te	  worden	  besteed	  aan	  de	  	  

gemeentelijke	  cultuurhistorie.	  Dat	  gebeurt	  op	  basis	  van	  een	  door	  de	  gemeenteraad	  

inmiddels	  vastgestelde	  cultuurhistorische	  waardenkaart.	  Aan	  de	  totstandkoming	  van	  die	  

kaart	  is	  door	  de	  SHSEL	  meegewerkt,	  zowel	  door	  het	  aanleveren	  van	  bouwstenen	  voor	  de	  

kaart	  als	  door	  het	  becommentariëren	  van	  de	  voorlopige	  uitkomsten	  ervan.	  In	  2016	  zal	  

een	  eerste	  op	  deze	  wijze	  tot	  stand	  gekomen	  bestemmingsplan	  (te	  weten	  dat	  voor	  de	  

Binnenstad)	  ter	  visie	  worden	  gelegd.	  

	  

Kor	  Feringa	  

	  

	  

	  

Vertegenwoordigingen	  SHSEL	  in	  andere	  organisaties:	  

	  

- Stichting	  Collectie	  Evert	  Rabbers:	  Ans	  Rotting	  –	  Braakman	  

- Werkgroep	  Boerenkerkhof	  van	  wijkraad	  ’t	  Zeggelt:	  Joh.	  Hemken	  en	  Henk	  Stobbe	  

- Groen	  Beraad:	  wisselende	  vertegenwoordiging	  door	  bestuursleden	  

	  

	  

	  

Tijdens	  de	  maandelijkse	  sociëteitsavonden	  in	  2015	  kwamen	  de	  volgende	  thema’s	  aan	  

de	  orde.	  

	  

16 januari Films over Singraven, de Haarmühle e.a. Jan v.d. Geest 

20 februari Recht en onrecht in de marke Losser Frans Jacobs 

20 maart Twentse taal Willem Bulter 

17 april Over tjaps; geschiedenis Twentse textielmerken Geert Bekkering 

15 mei Natuur rond Enschede in cultuurhistorisch perspectief Nico Kloek 

18 september Leefomstandigheden arbeiders in Twentse textielfabrieken Siebe Rossel 

16 oktober Profijt ontspanning en vroege gezondheidszorg voor 

Twentse industriëlen en hun werknemers 

Erwin van Beek 

20 november Jacht in Twente Leon Wessels 

18 december Verzorging van zieken in Enschede Herman Feringa 
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Adressenlijst	  bestuurs-‐	  en	  commissieleden,	  per	  15	  maart	  2016	  
	  

Bestuur:	  

Dick	  Buursink,	  

voorzitter	  

Kor	  Feringa,	  

secretaris	  

Peter	  Janssen,	  

penningmeester	  

Ingrid	  Astrego	  

(Hoesbreef)	  

Geert	  Bekkering	  

Harry	  v.d.	  Sleen	  

Jan	  Brummer	  	  

	  

Boulevard	  	  1945	  

375/101	  

Krooshooplanden	  1	  

	  

Roerstraat	  83	  

	  

Javastraat	  26	  

	  

J.P.	  Coenstraat	  24	  

Van	  Diemenstr.	  44	  

Weegbree	  3	  

	  

	  

	  	  

7511	  AD	  

	  

7542	  HZ	  

	  

7523	  TL	  

	  

7512	  ZJ	  

	  

7541	  BP	  

7535	  AN	  

7491	  LK	  

Delden	  

	  

	  

478.25.20	  

	  

477.45	  95	  

	  

476.96.89	  

	  

431.72.89	  

	  

430.06.91	  

852.24.94	  

074.376.23.84	  

	  

	  

	  

d.buursink@planet.nl	  

	  

k.feringa@home.nl	  

	  

pamjanssen1942@kpnmail.nl	  

	  

astrego@kpnmail.nl	  

	  

g.h.bekkering@home.nl	  

goldenstones@home.nl	  

jpmbrummer@xs4all.nl	  

Fotoverhalen:	  	  

Ingrid	  Astrego	  

Han	  van	  Beek	  

	  

Geert	  Bekkering	  

Jan	  Brummer	  

	  

Leen	  Fröberg	  

Geja	  Meesters	  

Wil	  Metselaar-‐Schaink	  

Lies	  Schole	  

	  

	  

Javastraat	  26	  

Haimersweg	  240	  

	  

J.P.	  Coenstraat	  24	  

Weegbree	  3	  

	  

De	  Posten	  791	  

Boerskottenhoek	  37	  
S.N. Menkostraat 32 

Corn. Speelmanstr. 55	  

	  

7512	  ZJ	  

7554	  SC	  

Hengelo	  

7541	  BP	  

7491	  LK	  

Delden	  

7544	  LL	  

7546	  DB	  
7523 DX 

7535 ZB	  

	  

431.72.89	  	  

074.243.18.87	  

	  

430.06.91	  

074.376.23.84	  

	  

476.87.65	  

477.06.02	  

433.82.47	  

06.55.85.87.96	  

	  

astrego@kpnmail.nl	  

jgvanbeek@hetnet.nl	  	  

	  

g.h.bekkering@home.nl	  

jpmbrummer	  @xs4all.nl	  

	  

froberg8556@kpnmail.nl	  

gmeesters@deposten.nl	  	  

jmetsel@home.nl	  

lies.schole@home.nl	  

Promotie:	  

Geen	  leden	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Documentatie:	  

Kor	  Feringa	  

Harre	  Heinst	  

Harry	  v.d.	  Sleen	  

Ties	  Wiegman	  

(archief)	  

Ben	  Broen	  

(n	  Sliepsteen)	  

	  

	  

Krooshooplanden	  1	  

Waalstraat	  177	  

Van	  Diemenstr.	  44	  

Boulevard	  1945	  

380-‐26	  

Tollensstraat	  53	  

	  

7542	  HZ	  

7532	  RE	  

7535	  AN	  

7511	  AL	  

	  

7523	  ZD	  

	  

477.45.95	  

433.91.02	  

852.24.94	  

432.32.84	  

	  

430.04.02	  

	  

k.feringa@home.nl	  

harreheinst@hetnet.nl	  

goldenstones@home.nl	  

twiegman@kpnmail.nl	  	  

	  

jannieenbennie@hotmail.com	  

	  

Binnenstad:	  

Frans	  Biersteker	  

Fons	  Kleinherenbrink	  

	  

	  

Oltmansstraat	  84	  

Dorpsstraat	  307	  

	  

	  

7514	  GC	  

7524	  CB	  	  

	  

	  

433.10.74	  

435.12.69	  

	  

	  

frans@bierstek.nl	  	  

fonskleinherenbrink@home.nl	  	  

	  
Boerderijen:	  

J.J.	  Goolkate	  

J.G.	  van	  Beek	  

	  

G.	  Beuink	  

J.F.J.	  ten	  Cate	  

G.	  Hissink	  

G.B.R.	  Kristen	  

	  

	  

Deurningerstr.	  403	  

Haimersweg	  240	  

	  

Hengelosestr.	  447	  

Twekkelerweg	  206	  

Oldenzaalsestr.	  138	  a	  

Klinkeweg	  30	  

	  

	  

7522	  CE	  

7554	  	  SC	  

Hengelo	  

7521	  	  AG	  

7547	  	  RN	  

7514	  	  DT	  

7552	  	  PB	  

Hengelo	  

	  

435.90.44	  

074.243.18.87	  

	  

435.04.61	  

074.291.31.43	  

435.86.43	  

074.242.79.80	  

	  

	  

jan.goolkate@gmail.com	  

jgvanbeek@hetnet.nl	  

	  

gwjbeuink01@hetnet.nl	  

jantencate@kpnmail.nl	  

ghissink@tiscali.nl	  

gerardkristen@hotmail.com	  
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J.H.	  te	  Lintelo	  

J.	  Oldenhof	  

	  

A.	  Roding	  

H.B.J.	  Vink	  

	  

Beldershoekweg	  245	  

C.	  Voorberghstr.	  10	  

	  

Meijerinksweg	  32	  

Dr.	  Lovinkstraat	  21	  

7548	  	  PZ	  	  

7558	  WJ	  

Hengelo	  

7524	  AM	  

7545	  	  JS	  

	  

428.15.38	  

074.277.34.23	  

	  

433.15.94	  

431.04.91	  

linte087@planet.nl	  

joldenhof1@gmail.com	  

	  

a.roding@hotmail.com	  

vinki1941@gmail.com	  

Loakstenen	  en	  

Begraafplaatsen:	  

Harry	  van	  der	  Sleen	  

Hyls	  Heeringa	  

Erik	  Rolevink	  

Henk	  Stobbe	  

	  

Wilma	  de	  Hoog	  

Jan	  Bakker	  

Gerhard	  Post	  

	  

	  

Van	  Diemenstr.	  44	  

Arendsweg	  108	  

Waalstraat	  177	  

Voswinkelsteeg	  4	  

	  

Da	  Costastraat	  35	  

Operastraat	  41	  

Industriestraat	  168	  

	  

	  

7535	  AN	  

7544	  RM	  

7532	  RE	  

7582	  PK	  	  

Losser	  

7514	  CS	  

7534	  EG	  

7553	  CV	  	  

Hengelo	  

	  

	  

852.24.94	  

476.55.19	  

433.91.02	  

536.01.87	  

	  

433.27.75	  

461.36.92	  

074.242.32.44	  

	  

	  

loakstenencom@shsel.nl	  

h.g.heeringa@wxs.nl	  

h.h.m.rolevink@.utwente.nl	  

h_stobbe@hotmail.com	  	  (_!)	  

	  

wilma@op-‐schrift.nl	  

pa0jbx@home.nl	  

g.f.post@utwente.nl	  

Monumenten:	  

André	  Beumers	  

Sake	  de	  Boer	  

Kor	  Feringa	  

Thomas	  Metscher	  

Paul	  van	  Wijk	  

Dirk	  van	  der	  Veen	  

	  

Van	  Loenshof	  7	  

Potgieterstraat	  1	  

Krooshooplanden	  1	  

Oldenzaalsestr.	  181	  

Reggestraat	  11	  

Springendalhoek	  66	  

	  

7511	  HE	  

7514	  DA	  

7542	  HZ	  

7523	  AA	  

7523	  CP	  

7546	  GD	  

	  

06.13.88.52.48	  

433.28.77	  

477.45.95	  

06	  52	  63	  7928	  

431.40.41	  

478.29.93	  

	  

	  

	  

mail@andrebeumersarchitect.nl	  

sbdeboer@hetnet.nl	  

k.feringa@home.nl	  

info@glasinloodmetscher.nl	  

pw566@hotmail.com	  

dirk@dirkvanderveen.nl	  

Glanerbrug:	  

J.	  Kwakman	  

Th.	  J.	  Kamphuis	  

B.I.M.	  Kamphuis	  

	  

W.	  Meester	  

H.W.	  Stip	  

F.J.	  Hardick	  

J.	  Goolkate	  

R.	  de	  Vries	  

G.Boonk	  

A.Kroeze	  

	  

	  

Demeterlaan	  37	  

Horstlindelaan	  26	  

Hogeweg	  149	  

	  

Kerkstraat	  107	  

Eulebrink	  2	  

Kerkstraat	  35	  

Redempt.park	  61	  

Priamoslaan	  3	  

Moeraspirealaan	  41	  

Bultsweg	  132	  

	  

7534	  HS	  

7522	  JD	  

7582	  CC	  

Losser	  	  	  

7532	  AS	  

7544	  MJ	  

7532	  AP	  

7532	  AC	  

7534	  HM	  	  

7534	  KE	  

7532	  XJ	  

	  

461.38.53	  

434.32.34	  

538.23.90	  

	  

461.33.66	  

476.11.92	  

461.12.84	  

461.21.54	  

755.04.81	  

432.38.73	  

461.39.98	  

	  

j_kwakman@hotmail.com	  (_!)	  

theo.kamphuis@wxs.nl	  

bennokamphuis@home.nl	  

	  

wmeester@home.nl	  

hwstip@concepts.nl	  

fritshardick@kerkstraat.info	  

	  

rdevries@johma.nl	  

gertboonk101@hotmail.com	  

albert.kroeze@kpnmail.nl	  

n	  Sliepsteen	  red.:	  

G.H.	  Bekkering,	  

eindredacteur	  

I.	  Buitenhek	  –	  Levers,	  

redactiesecretaris	  

W.J.Bulter	  

C.Terlouw	  

	  	  

	  

J.P.Coenstraat	  24	  

	  

J.	  de	  Graaglaan	  6	  

	  

Dorpsstraat	  42	  

Voortsweg	  539	  

	  

	  

7541	  BP	  

	  

7545	  RM	  

	  

7524	  CJ	  	  	  

7524	  DA	  

	  

	  

430.06.91	  

	  

431.18.36	  

	  

430.76.73	  

434.85.25	  

	  

	  

g.h.bekkering@home.nl	  

	  

ineke.buitenhek@home.nl	  	  	  

	  

w.j.bulter@utwente.nl	  	  

cees539@hotmail.com	  

	  
Contribuantenadm.:	  

Anneke	  Grimberg	  

	  

	  

Brouwerijplein	  69	  

	  

7523	  MA	  

	  

569.85.56	  

	  

anneke	  .grimberg@hotmail.com	  

ICT:	  

Tjibbe	  Knol	  

	  

	  

Bamshoevelaan	  49	  

	  

7523	  JJ	  

	  

789.18.51	  

	  

knoltl@planet.nl	  
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n	  Sliepsteen	  in	  2015	  

	  
De	  redactie	  bleef	  dit	  jaar	  klein	  van	  omvang,	  een	  prima	  vaste	  kern.	  Uitbreiding	  blijft	  

echter	  gewenst.	  

Ook	  in	  2015	  werd	  ervoor	  gezorgd	  dat	  de	  vier	  edities	  van	  n	  Sliepsteen	  (nummers	  121	  tot	  

en	  met	  124)	  met	  de	  bekende	  regelmaat	  aan	  het	  einde	  van	  elk	  kwartaal	  konden	  

verschijnen.	  De	  redactie	  is	  erg	  blij	  met	  de	  goede	  samenwerking	  met	  de	  opmaker,	  die	  tot	  

de	  redactie	  is	  toegetreden.	  In	  dit	  jaar	  werd	  n	  Sliepsteen	  –	  weliswaar	  via	  de	  vertrouwde	  

firma	  –	  op	  andere	  persen	  gedrukt,	  waarbij	  de	  kwaliteit	  even	  goed	  bleef.	  	  

Piet	  de	  Wit,	  verzorgde	  de	  distributie	  van	  n	  Sliepsteen	  voor	  de	  losse	  verkoop.	  	  

Dit	  jaar	  is	  er	  een	  stroom	  van	  (mogelijke)	  nieuwe	  artikelen	  voor	  n	  Sliepsteen	  op	  gang	  

gekomen.	  Dat	  levert	  weliswaar	  veel	  werk	  voor	  de	  kleine	  redactie	  op,	  om	  die	  artikelen	  in	  

de	  geschikte	  vorm	  voor	  n	  Sliepsteen	  te	  brengen,	  maar	  het	  betekent	  ook	  dat	  we	  sommige	  

schrijvers	  moeten	  zeggen	  dat	  hun	  bijdrage	  niet	  heel	  snel	  geplaatst	  kan	  worden.	  

	  

De	  redactie	  zoekt	  in	  toenemende	  mate	  de	  samenwerking	  met	  andere	  cultuurhistorische	  

organisaties.	  Artikelen	  worden	  regelmatig	  uitgewisseld	  met	  het	  kwartaalblad	  ’t	  

Inschrien	  van	  de	  Oudheidkamer	  Twente.	  

	  

Afgelopen	  jaar	  plaatsten	  we	  een	  aantal	  verhalen	  over	  ‘vluchtelingen’,	  de	  Hongaar	  Tibor	  

Keleman,	  de	  textielarbeiders	  uit	  Drenthe,	  Friesland	  en	  Groningen;	  en	  Joodse	  mensen	  in	  

1933.	  Gezien	  de	  actualiteit	  van	  het	  thema	  vluchtelingen,	  zoeken	  we	  ook	  in	  2016	  naar	  dit	  

soort	  verhalen	  uit	  het	  verleden.	  

De	  middeleeuwen	  speelden	  in	  de	  afleveringen	  van	  2015	  een	  duidelijke	  rol;	  in	  het	  

landschap	  van	  De	  Kuper	  in	  Lonneker	  en	  in	  de	  verlening	  van	  het	  stadsrecht	  door	  in	  

bisschop	  in	  1300	  of	  in	  1325.	  De	  uitleg	  van	  het	  stadswapen	  van	  Enschede	  komt	  daarbij	  

ook	  steeds	  aan	  de	  orde	  	  

De	  redactie	  wil	  graag	  meer	  naoorlogse	  verhalen	  plaatsen,	  zoals	  over	  de	  beatmuziek	  in	  

schouwburg	  Irene.	  Aan	  Glanerbrug,	  Lonneker	  en	  Usselo/Boekelo	  is	  aangeboden	  een	  

vaste	  pagina	  per	  Sliepsteen	  te	  vullen.	  Daarvan	  wordt	  alleen	  door	  Lonneker	  gebruik	  

gemaakt.	  	  

	  

De	  redactie	  vergaderde	  in	  2015	  acht	  keer.	  Er	  was	  steeds	  een	  vergadering	  om	  het	  

komende	  nummer	  voor	  te	  bereiden	  en	  eentje	  om	  het	  nummer	  te	  evalueren.	  Daarnaast	  

werden	  uiteraard	  de	  reacties	  van	  lezers	  besproken	  en	  werd	  de	  planningsagenda	  

geactualiseerd.	  Praktische	  zaken	  als	  het	  beoordelen,	  verbeteren	  en	  aanvullen	  van	  

ingekomen	  artikelen	  werden	  volledig	  via	  e-‐mail	  geregeld.	  	  

	  

Geert	  Bekkering,	  eindredacteur	  

	  

De website 

 
In het verslagjaar 2015 hebben we de nieuwe versie van de website gelanceerd. Hij is vooral 

meer gemoderniseerd en vooral wat logischer ingedeeld. 

 

In 2015 is het aantal unieke bezoekers ongeveer gelijk aan 2014, ongeveer 1400 per maand. 

Verder hebben weer veel mensen ons weten te vinden via de site voor het aanvragen van 

allerlei informatie of voor het aanmelden van lidmaatschappen c.q. abonnementen. Ook is dit 

jaar de site weer aangevuld met leuke nieuwtjes, fraaie foto’s en filmpjes. 
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Mocht u zelf iets ter zake doende vermeld willen zien op onze site, schroom dan niet dit te 

melden via het contactformulier op www.shsel.nl. 

 

Harry van der Sleen 

	  

Loakstenen- en begraafplaatsencommissie 

 

In januari zijn we gestart met de voorbereidingen voor de onthulling van de Belderspaal die we 

in november 2014 al geplaatst hadden. Op 21 maart heeft dit evenement plaats gevonden i.s.m. 

de Historische Kring Boekelo en Museum Hengelo. Er waren buiten een groep genodigden van 

zo’n dertig personen, ook volop media aanwezig zodat er een mooi artikel in de TCTubantia 

geplaatst is en een filmpje op RTV-Oost nog steeds te zien is: https://youtu.be/9LUDC44HtnY . 

 

In februari hebben we veldonderzoek gedaan op het voormalige Vliegveld Twente naar de 

mogelijkheid enige markestenen te herplaatsen nu de luchthaven opnieuw ingericht wordt. In 

2016 hopen we dit verder uit te werken, o.a. via de Alliantiefabriek georganiseerd door ADT. 

 

Zoals we in ons vorige jaarverslag al aankondigden, hebben we, samen met de Historische 

Kring Haaksbergen en de Stichting Arfgood Buurse, subsidie aangevraagd bij Landschap 

Overijssel om een aantal informatiebordjes bij markestenen te plaatsen of te vervangen. We 

zijn er uiteindelijk in geslaagd zelfs meer subsidie dan gebruikelijk binnen te halen vanwege 

de grote cultuurhistorische waarde die Landschap Overijssel  hieraan toekende. 

In augustus hebben we in dit kader nieuwe bordjes geplaatst bij de Berktepaal, Leppepaal en 

de Kattenstaartpaal. Het project is afgesloten met de onthulling van een replica van de 

Veenpaal op 14 november met bijbehorend informatiebord. 

 

Het Landschap Overijssel heeft een financiële bijdrage gekregen van de Provincie Overijssel 

om de wandel- en fietsroutes in de hele provincie meer voor het voetlicht te brengen. Zij 

deden daarop een oproep aan partijen die één of meer routes hadden ontwikkeld of nog 

wilden ontwikkelen, zich te melden. Het is de bedoeling dat deze routes via een app aan het 

publiek aangeboden worden. Voor ons een mooie gelegenheid de drie door ons ontwikkelde 

routes, de Wigboldroute, de markestenenroute en de rijksgrensstenenroute hiermee meer 

onder de aandacht te brengen. De eerste is nu al klaar en te downloaden, de andere twee 

hopen we dit jaar af te ronden.  

 

Helaas heeft de Heegesteen ons ook het afgelopen jaar weer op een minder leuke manier 

bezig gehouden. Onze strijd voor behoud van deze markesteen gaat in 2016 echter 

onverminderd voort. Omdat het hier een rijksmonument betreft, is ook de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed ingeschakeld door de gemeente. 

 

Een aantal leden van onze werkgroep (voornamelijk Gerhard Post), heeft een informatief 

stukje in het Jaarboek Twente 2016 geschreven over markestenen onder de titel ‘Red de 

markestenen’.  

 

Verder valt er nog te melden dat we dankzij de hulp van de gemeente Enschede twee keien 

hebben kunnen plaatsen als markestenen op plaatsen waar ze verdwenen waren. Dit betreft 

een steen aan de Witbreuksweg en een aan de Grefteberghoekweg. Dit jaar gaan we daar 

informatiebordjes bij plaatsen. 

Ook op het terrein van de Universiteit Twente hebben we twee markestenen kunnen herplaatsen 

met ondersteuning van de facilitaire dienst van de UT. Bovendien is ons door die dienst 



	   10	  

toegezegd dat ze de Horstlinde aan de laan met die naam van een nieuw hekwerk en een 

infobordje voorziet. Dit bordje is door ons ontworpen en aangeboden.  

Tijdens een inspectietocht langs de Twekkelermarke in augustus zagen we dat het woonhuis 

naast boerderij de Zaandboer gesloopt was door eigenaar Twence. De zandstenen paal bij de 

oprit stond er nog en die hebben we op 5 september op de plaats van de verdwenen 

Zandboerpaal gezet. (Zie het filmpje op YouTube: https://youtu.be/8w8vZzsiJdA). Hij staat 

nu dus op grondgebied van Twence en daarom hebben we dit aan hen gemeld. Twence heeft 

zich in de materie verdiept en was positief over onze actie. Ze hebben de steen daarop dan 

ook geschonken aan de SHSEL. 

 

Onze pogingen om het Commiezenpad in de Broekheurne voor het wandelende publiek in ere 

te herstellen hebben helaas nog steeds niet tot succes geleid. We wachten betere tijden af.  

 

De halfjaarlijkse schoonmaakactie van het Boerenkerkhof is op 31 oktober weer, mede 

dankzij een delegatie van onze commissie en andere SHSEL-leden, succesvol afgesloten. 

Bovendien is het nog even goed te melden dat  wethouder Eelco Eerenberg  met succes aan 

Gerrit Zalm van ABN Amro subsidie heeft gevraagd om het graf van Benjamin Blijdenstein 

(oprichter van de bank) op het Boerenkerkhof op te laten knappen. 

 

We zijn dit jaar geëindigd met het nemen van de eerste initiatieven tot het oprichten van een 

markestenenplatform waar alle Twentse heemkundeverenigingen zich bij aan kunnen 

sluiten. Doel van dit platform is om via het uitwisselen van ervaringen en het ondersteunen 

van elkaars activiteiten uiteindelijk te komen tot het samenstellen van een Twentse 

Markenatlas. Ook is het misschien een aardig idee om elk jaar een stuk markegrens ,bij 

telkens en andere vereniging, te schouwen (loakgang). We hebben de Oudheidkamer Twente 

(OKT) bereid gevonden dit platform te faciliteren en op 28 november is de eerste bijeenkomst 

gehouden. Deze is bijgewoond door maar liefs 13 verenigingen, een prima start dus!  

De vorderingen van dit platform zijn te volgen op: www.markegrenzen.nl . 

 

Plannen voor 2016 zijn uiteraard ook al weer gemaakt. Zo willen we dit jaar nog een 

markesteen herplaatsen in de Wesselerbrink. Hiervoor zijn we op moment in gesprek met o.a. 

de wijkraad Wesselerbrink en woningbouwvereniging De Woonplaats. Als dit plan slaagt, 

dan gaan we hier een grote feestelijke onthulling van maken waarbij we ook graag een aantal 

basisscholen willen betrekken. 

Als laatste wil ik nog melden dat we ook dit jaar weer verder willen gaan met het in beeld 

brengen van de graven op de Westerbegraafplaats. 

 

Harry van der Sleen 

	  	  

Monumentencommissie	  
	  

Onze	  commissie	  bestaat	  uit	  zes	  leden,	  waarvan	  één	  lid	  vanwege	  drukke	  werkzaamheden	  

zijn	  activiteiten	  voor	  de	  commissie	  op	  een	  laag	  pitje	  heeft	  gezet.	  

We	  zijn	  dit	  jaar	  acht	  keer	  in	  vergadering	  bij	  elkaar	  geweest	  op	  onze	  gastvrije	  stek	  bij	  

Thomas	  Metscher,	  waarbij	  de	  meest	  uiteenlopende	  zaken	  op	  monumentengebied	  zijn	  

behandeld.	  	  

Soms	  was	  er	  ruimte	  of	  werd	  er	  ruimte	  gemaakt	  om	  iemand	  uit	  te	  nodigen	  voor	  het	  

schetsen	  van	  achtergronden	  of	  het	  geven	  van	  informatie,	  ook	  om	  de	  onderlinge	  banden	  

sterker	  aan	  te	  halen.	  

Hierna	  enkele	  onderwerpen	  waarmee	  we	  bezig	  zijn	  geweest	  in	  het	  afgelopen	  jaar.	  
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Wederopbouwpanden	  	  

De	  opdracht	  van	  de	  gemeenteraad	  om	  te	  komen	  tot	  plaatsing	  van	  12	  

wederopbouwpanden	  op	  de	  gemeentelijke	  monumentenlijst	  is	  door	  het	  college	  van	  B	  &	  

W	  niet	  uitgevoerd.	  De	  raad	  heeft	  zich	  daar	  in	  meerderheid	  uiteindelijk	  bij	  neergelegd.	  	  

Het	  college	  meent	  dat	  onder	  meer	  deze	  panden	  (met	  de	  eerder	  aangewezen	  

gemeentelijke	  monumenten)	  genoeg	  bescherming	  genieten,	  doordat	  ze	  op	  de	  

Cultuurhistorische	  Waardenkaart	  en	  daarvan	  afgeleide	  bestemmingsplannen	  (zullen)	  

worden	  genoemd.	  

Deze	  waardering	  is	  vooralsnog	  vertaald	  in	  de	  voorschriften	  van	  een	  

paraplubestemmingsplan.	  Dat	  betekent	  dat	  sloop	  of	  zeer	  forse	  verbouwingen	  niet	  altijd	  

ondenkbaar	  zijn,	  maar	  dat	  daaraan	  wel	  een	  stevige	  procedure	  vooraf	  dient	  te	  gaan.	  Voor	  

rijksmonumenten	  geldt	  zonder	  meer	  al	  die	  procedure.	  

Het	  bestuur	  van	  de	  SHSEL	  heeft	  einde	  2014	  een	  brief	  gericht	  aan	  de	  gemeenteraad	  over	  

het	  monumentenbeleid	  met	  de	  dringende	  oproep	  haar	  eigen	  verantwoordelijkheid	  

serieus	  te	  nemen	  en	  in	  de	  besluitvorming	  de	  komende	  jaren	  daar	  ook	  blijk	  van	  te	  geven.	  

Bij	  diverse	  erfgoedorganisaties	  is	  	  de	  behoefte	  ontstaan	  om	  zich	  te	  bundelen	  en	  

daardoor	  tot	  een	  sterker	  geluid	  over	  het	  monumentenbeleid	  richting	  gemeentebestuur,	  -‐	  

raad	  en	  burger	  te	  komen.	  

Bond	  Heemschut	  heeft	  het	  initiatief	  genomen	  om	  te	  komen	  tot	  een	  Forum	  Erfgoed	  

Enschede.	  Twee	  leden	  van	  de	  monumentencommissie	  hebben	  daarin	  namens	  de	  SHSEL	  

zitting	  genomen.	  

Op	  20	  mei	  is	  er	  een	  openbare	  bijeenkomst	  geweest	  in	  de	  Christelijke	  Gereformeerde	  

Kerk	  Enschede	  Oost	  (ook	  een	  mooi	  voorbeeld	  uit	  de	  wederopbouw),	  waarbij	  is	  

gesproken	  over	  de	  ‘Bescherming	  van	  Wederopbouw	  Erfgoed	  door	  de	  overheid’	  onder	  

meer	  door	  Karel	  Loeff,	  directeur	  van	  Bond	  Heemschut.	  

	  

Werklijst	  Cultuurhistorische	  Waardenkaart	  

Om	  duidelijkheid	  te	  krijgen	  met	  betrekking	  tot	  de	  betekenis	  van	  en	  de	  omgang	  met	  de	  

Cultuurhistorische	  Waardenkaart	  hebben	  we	  de	  daarvoor	  verantwoordelijke	  

ambtenaren	  uitgenodigd	  tijdens	  één	  van	  onze	  commissievergaderingen.	  

Onder	  de	  vele	  ingediende	  aanvragen	  bij	  de	  gemeente	  voor	  een	  omgevingsvergunning	  

zijn	  ook	  	  die	  voor	  monumenten,	  monumentale	  ensembles	  etc.	  

Eén	  van	  onze	  commissieleden	  heeft	  een	  digitale	  werkenlijst	  C.W.K.	  plannen	  gemaakt,	  die	  

elke	  commissievergadering	  wordt	  nagelopen	  op	  relevante	  onderwerpen,	  waarna	  kan	  

worden	  besloten	  al	  dan	  niet	  tot	  actie	  over	  te	  gaan.	  

De	  SHSEL	  heeft	  een	  website	  waarop	  de	  commissies	  kwijt	  kunnen,	  wat	  hen	  op	  dat	  

moment	  bezig	  houdt.	  De	  diverse	  thema’s	  kunnen	  daardoor	  eventueel	  worden	  gedeeld	  

met	  belangstellenden	  buiten	  de	  SHSEL.	  

Ook	  de	  monumentencommissie	  moest	  tot	  haar	  schande	  bekennen	  weinig	  tot	  geen	  

gebruik	  te	  maken	  van	  de	  website,	  terwijl	  toch	  in	  het	  verleden	  veel	  is	  gebeurd	  wat	  de	  

moeite	  van	  het	  vermelden	  waard	  was.	  Wij	  beloven	  beterschap.	  	  

Eén	  van	  onze	  commissieleden	  heeft	  daartoe	  een	  “Praatstuk	  internetstrategie	  

Monumentencommissie	  SHSEL”	  opgesteld.	  Al	  gauw	  kwamen	  we	  er	  achter	  dat	  dit	  iets	  is	  

wat	  je	  niet	  op	  een	  achternamiddag	  kunt	  behandelen.	  De	  commissie	  besloot	  in	  het	  

nieuwe	  jaar	  voor	  de	  bespreking	  ervan	  aparte	  vergaderingen	  vast	  te	  stellen.	  	  Het	  SHSEL-‐

bestuur	  is	  inmiddels	  van	  ons	  ‘Praatstuk’	  op	  de	  hoogte.	  

	  

De	  kleine	  monumenten.	  

In	  het	  voorgaande	  jaarverslag	  is	  al	  melding	  gemaakt	  van	  activiteiten	  op	  dit	  punt.	  	  Ook	  dit	  

jaar	  is	  de	  commissie	  actief	  geweest,	  alhoewel	  sommige	  zaken	  een	  lange	  adem	  vergen.	  
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-‐ Mozaïek	  in	  de	  voormalige	  Textielvakschool.	  Ten	  onrechte	  is	  dit	  kunstwerk	  

altijd	  genoemd	  ‘Mozaïek	  in	  de	  School	  voor	  Detailhandel’.	  Vermeldenswaard	  is,	  

dat	  we	  dit	  mozaïek	  op	  het	  spoor	  kwamen	  doordat	  we	  door	  oud-‐leraren	  daarop	  

geattendeerd	  werden.	  Voor	  het	  gehele	  verhaal	  :	  zie	  n	  Hoesbreef.	  

-‐ Reliëf	  Kubus	  Velve-‐Lindenhof	  .	  Door	  één	  van	  onze	  commissieleden	  is	  dit	  reliëf	  

van	  de	  kunstenaar	  Joop	  Puntman	  gered	  uit	  een	  bestaand	  gebouw	  dat	  moest	  

worden	  afgebroken	  ten	  behoeve	  van	  het	  nieuwe	  multiculturele	  centrum	  Lumen.	  

Hij	  is	  daarbij	  met	  het	  buurtcomité	  opgetrokken.	  Het	  kunstwerk	  wordt	  	  herplaatst	  

in	  de	  hal	  van	  het	  nieuwe	  centrum.	  

-‐ Tympaan	  ziekenhuis	  aan	  de	  Veenstraat.	  In	  het	  MST	  wordt	  in	  de	  toekomst	  een	  

ruimte	  vrijgemaakt	  om	  de	  historie	  van	  het	  ziekenhuis	  in	  al	  zijn	  facetten	  te	  tonen.	  

Voornoemd	  onderdeel	  van	  het	  eerste	  ziekenhuis	  van	  Enschede	  is	  eigendom	  van	  

de	  SHSEL.	  We	  willen	  het	  graag	  een	  zinvolle	  plek	  bezorgen.	  Zoals	  wellicht	  bekend	  

zijn	  de	  stenen	  van	  een	  afscheidingsmuurtje	  bij	  het	  ziekenhuis	  aan	  de	  Veenstraat	  	  

verwerkt	  in	  de	  toegang	  tot	  het	  Boerenkerkhof	  aan	  de	  Blijdensteinlaan.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ De	  drie	  schikgodinnen	  aan	  de	  Weverij	  Rondweg.	  Een	  artikel	  in	  de	  Twentsche	  

Courant	  Tubantia	  van	  11-‐08-‐2008	  vermeldt	  dat	  	  een	  brief	  van	  de	  ‘Vereniging	  

Familie	  van	  Heek’	  zorgt	  voor	  grote	  verbazing	  bij	  	  woningbouwcorporatie	  De	  

Woonplaats’,	  de	  nieuwe	  eigenaar	  van	  het	  terrein.	  De	  Woonplaats	  heeft	  daarmee	  

een	  bijzonder	  kunstwerk	  aangekocht,	  zonder	  dat	  klaarblijkelijk	  iemand	  daar	  

weet	  van	  heeft.	  Het	  gaat	  om	  een	  werk	  van	  Paul	  Gregoire,	  voorstellende	  drie	  

vrouwen,	  de	  schikgodinnen,	  die	  de	  levensloop	  van	  de	  aardse	  bewoners	  spinnen	  

en	  daarmee	  hun	  levensloop	  bepalen.	  In	  de	  sloopvergunning	  wordt	  met	  geen	  

woord	  over	  	  het	  door	  het	  personeel	  van	  Van	  Heek	  aangeboden	  beeldhouwwerk	  

gerept.	  

	  	  	  	  	  	  	  De	  Woonplaats	  heeft	  het	  beeld	  opgeslagen	  en	  wij	  beijveren	  ons,	  samen	  met	  het	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Monumentenloket	  van	  de	  gemeente,	  het	  beeldhouwwerk	  ter	  plekke	  in	  een	  

nieuwe	  

	  	  	  	  	  	  	  situatie	  te	  kunnen	  	  herplaatsen.	  

	  

De	  oudste	  Joodse	  begraafplaats	  in	  Enschede	  

In	  1768	  is	  door	  de	  stad	  Enschede	  een	  langwerpig	  perceel	  heidegrond	  aan	  de	  toenmalige	  

Molensteeg	  aan	  de	  uiterste	  rand	  van	  de	  wigbold	  bestemd	  voor	  het	  inrichten	  van	  een	  

Joodse	  begraafplaats.	  De	  begraafplaats	  is	  tot	  september	  1841	  in	  gebruik	  geweest.	  	  

Op	  13	  februari	  1947	  is	  op	  kosten	  van	  de	  gemeente	  Enschede	  en	  met	  instemming	  van	  het	  

N.I.G.	  Enschede	  de	  begraafplaats	  geruimd.	  De	  ligging	  ervan	  vormde	  uit	  

verkeerstechnisch	  oogpunt	  een	  steeds	  groter	  bezwaar.	  De	  aanwezige	  stoffelijke	  resten	  

zijn	  naar	  de	  Joodse	  begraafplaats	  aan	  de	  Noord	  Esmarkerrondweg	  overgebracht.	  

De	  gemeente	  heeft	  destijds	  naar	  wordt	  aangenomen	  (een	  bewijs	  is	  er	  niet)	  de	  toezegging	  

gedaan	  de	  oude	  begraafplaats	  aan	  de	  Molenstraat	  op	  één	  of	  andere	  manier	  voor	  het	  

nageslacht	  herkenbaar	  te	  houden.	  Tot	  op	  heden	  was	  hier	  nog	  geen	  sprake	  van.	  De	  

Binnenstads-‐	  en	  de	  Monumentencommissie	  	  vonden	  dit	  onverteerbaar.	  Het	  SHSEL-‐

bestuur	  nam	  het	  initiatief	  over,	  met	  het	  gevolg	  dat	  er	  in	  de	  nabijheid	  van	  de	  vroegere	  

begraafplaats	  een	  herinneringsteken	  zal	  komen,	  mede	  dank	  zij	  een	  aantal	  gulle	  gevers,	  

waaronder	  de	  gemeente	  Enschede.	  

Het	  geheel	  bevindt	  zich	  thans	  in	  een	  stadium	  dat	  opdrachten	  kunnen	  worden	  verstrekt,	  

de	  planning	  is	  dat	  in	  de	  loop	  van	  2016	  het	  monumentje	  ingewijd	  kan	  worden.	  Een	  

aardige	  bijkomstigheid,	  maar	  niet	  onbelangrijk,	  is	  dat	  de	  Binnenstadscommissie	  het	  

monumentje	  wil	  laten	  adopteren	  door	  de	  scholen	  in	  het	  Zeggelt.	  

	  

Sake	  de	  Boer	  
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Commissie	  Binnenstad	  

	  

Het	  begint	  enigszins	  eentonig	  te	  worden	  de	  jaarverslagjes	  te	  beginnen	  met	  een	  

opmerking	  over	  de	  personele	  bezetting	  van	  onze	  commissie.	  Begin	  2015	  was	  al	  bekend	  

dat	  Adelbert	  de	  Vreese	  in	  de	  loop	  van	  het	  verslagjaar	  zou	  gaan	  verhuizen	  naar	  Nijmegen.	  

Adelbert	  heeft	  	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  een	  van	  de	  laatste	  kloostertjes	  (het	  

Catharinahuis)	  in	  het	  binnensingelgebied,	  namelijk	  dat	  waar	  nu	  nog	  alleen	  Zr	  Amata	  

woonachtig	  is	  tegenover	  het	  Rijksmuseum.	  Er	  ligt	  in	  concept	  een	  verhaal	  klaar	  	  waarvan	  

het	  de	  bedoeling	  is	  dit	  aan	  de	  redactie	  van	  de	  Sliepsteen	  aan	  te	  bieden.	  De	  tekst	  dient	  

nog	  te	  worden	  doorgenomen	  met	  Zr	  Amata	  alvorens	  tot	  publicatie	  kan	  worden	  

overgegaan.	  Het	  ligt	  in	  onze	  bedoeling	  dit	  te	  doen	  plaatsvinden	  wanneer	  ook	  

Adelbert	  	  daar	  nog	  even	  bij	  kan	  zijn,	  dus	  bij	  zijn	  	  komende	  bezoek	  aan	  Enschede.	  

De	  vacature	  die	  ontstaan	  is	  door	  het	  vertrek	  van	  Adelbert	  is	  begin	  2016	  ingevuld.	  Kort	  

voor	  de	  jaarwisseling	  zijn	  wij	  er	  in	  geslaagd	  mevrouw	  Hannie	  Hofman	  als	  lid	  aan	  onze	  

commissie	  toe	  te	  voegen.	  Daardoor	  is	  onze	  commissie	  althans	  in	  aantallen	  op	  sterkte	  

gebleven.	  

	  	  

Onze	  commissie	  vergadert	  telkens	  de	  derde	  woensdag	  van	  de	  maand.	  Er	  wordt	  gewerkt	  

met	  een	  voortschrijdende	  agenda.	  Zo	  kan	  het	  gebeuren	  dat	  nog	  weleens	  teruggeblikt	  

wordt	  op	  eerdere	  agendapunten.	  Een	  regelmatig	  terugkerend	  onderwerp	  is	  het	  verhaal	  

over	  de	  geschiedenis	  van	  het	  Twents	  Crematorium.	  Frans	  Biersteker	  besteedt	  hieraan	  

veel	  aandacht.	  Waarschijnlijk	  kan	  dit	  verhaal	  gepubliceerd	  worden	  in	  het	  tweede	  

kwartaal	  van	  2016	  .	  

	  	  

Frans	  is	  ook	  bezig	  met	  de	  	  reeds	  lang	  geleden	  voorgenomen	  actualisering	  van	  het	  

boekwerkje	  van	  Ricus	  Hertsenberg	  ‘Kunstwerken	  in	  het	  Binnensingelgebied.	  (1985)’.	  

Met	  name	  de	  fotografische	  vastlegging	  vergt	  veel	  tijd.	  

	  	  

De	  voortschrijdende	  agenda	  vermeldt	  al	  geruime	  tijd	  het	  punt	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  

Enschedese	  ondernemingen	  die	  langer	  dan	  100	  jaren	  bestaan.	  Wij	  zijn	  tot	  dit	  

agendapunt	  gekomen	  nadat	  we	  kennis	  genomen	  hadden	  van	  het	  alleraardigste	  

boekwerk	  met	  betrekking	  tot	  dit	  onderwerp	  dat	  uitgegeven	  is	  door	  het	  bedrijf	  van	  ons	  

commissielid	  De	  Jong.	  Zeer	  lezenswaardig.	  Ons	  lid	  Hennie	  Brager	  houdt	  zich	  ook	  met	  dit	  

agendapunt	  bezig.	  

	  	  

Voorts	  is	  onze	  commissie	  mede-‐initiatiefnemer	  geweest	  met	  betrekking	  tot	  het	  

wederom	  in	  goede	  staat	  brengen	  van	  het	  Joodse	  kerkhofje	  aan	  de	  Kneedweg.	  Hieraan	  is	  

ook	  door	  de	  Stichting	  Boete	  en	  Verzoening	  gewerkt.	  

Wij	  hopen	  in	  het	  komende	  verslagjaar	  te	  kunnen	  vermelden	  dat	  we	  de	  sterkte	  van	  onze	  

commissie	  enigszins	  hebben	  kunnen	  uitbreiden.	  

	  

Fons	  Kleinherenbrink	  

	  

Historische	  Kring	  Glanerbrug:	  terugblik	  op	  een	  succesvol	  jaar!	  

 
Het	  jaar	  2015	  kan	  voor	  de	  Historische	  Kring	  Glanerbrug	  als	  een	  zeer	  succesvol	  jaar	  

worden	  beschouwd.	  Het	  hoogtepunt	  van	  het	  voorbije	  jaar	  vormt	  ongetwijfeld	  de	  

presentatie	  van	  het	  boek	  ‘Opstaan,	  ’t	  is	  oorlog’,	  een	  boek	  waarin	  de	  getuigenissen	  over	  

de	  periode	  1940-‐1945	  van	  (oud-‐)Glanerbruggers	  staan	  opgetekend.	  Vooral	  dankzij	  de	  

bereidwilligheid	  van	  diverse	  sponsoren	  is	  het	  gelukt	  om	  de	  kostprijs	  laag	  te	  houden,	  
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zodat	  het	  boek	  voor	  een	  zeer	  aantrekkelijke	  prijs	  kon	  worden	  aangeboden.	  De	  fraaie	  

omslag,	  door	  Adri	  Oude	  Vrielink	  ontworpen	  en	  de	  prachtige	  lay-‐out	  van	  Elly	  Meester-‐

Wielinga,	  maakten	  het	  tot	  een	  mooi	  verzorgde	  uitgave.	  Het	  spreekt	  vanzelf	  dat	  veel	  tijd	  

en	  energie	  in	  de	  samenstelling	  van	  ons	  eerste	  boekwerk	  is	  gaan	  zitten.	  Maar	  het	  is	  de	  

moeite	  meer	  dan	  waard	  geweest.	  	  

Daarnaast	  is	  regelmatig	  gesproken	  over	  het	  opzetten	  van	  een	  eigen	  website	  en	  in	  2015	  

zijn	  daartoe	  beslissende	  stappen	  gezet.	  De	  site	  www.historischekringglanerbrug.eu	  is	  in	  

de	  lucht!	  Met	  de	  algemeen	  penningmeester	  van	  de	  SHSEL	  zijn	  gesprekken	  gevoerd	  om	  

meer	  lijn	  te	  krijgen	  in	  de	  financiële	  afspraken	  en	  we	  kregen	  hoog	  bezoek.	  Een	  flinke	  

delegatie	  uit	  Lonneker	  bezocht	  onze	  accommodatie	  op	  27	  oktober.	  Met	  de	  Lonneker	  

makkers	  werden	  ervaringen	  uitgewisseld	  en	  zijn	  gegevens	  uitgewisseld	  zodat	  we	  elkaar	  

van	  nut	  kunnen	  zijn.	  

De	  HKG	  kwam	  in	  2015	  tien	  keer	  in	  volledige	  bezetting	  bijeen.	  Daarnaast	  waren	  er	  

diverse	  bijeenkomsten	  van	  de	  redactiecommissie	  en	  gesprekken	  met	  sponsoren.	  De	  

huur	  van	  onze	  huisvesting	  is	  voor	  een	  nieuwe	  periode	  van	  vijf	  jaar	  gegarandeerd	  

doordat	  onze	  sponsoren,	  de	  gebroeders	  Welman,	  die	  hun	  bereidheid	  hiertoe	  hebben	  

uitgesproken.	  Het	  spreekt	  vanzelf	  dat	  we	  hierover	  bijzonder	  tevreden	  zijn,	  temeer	  

omdat	  we	  in	  de	  pastorie	  intussen	  een	  goed	  ingericht	  archief	  hebben	  opgebouwd	  en	  

omdat	  steeds	  meer	  Glanerbruggers	  ons	  in	  dit	  pand	  (hebben)	  weten	  te	  vinden.	  

Tenslotte	  nog	  een	  woord	  van	  dank	  richting	  oud-‐penningmeester	  Frits	  Hardick,	  die	  op	  

uiterst	  correcte	  wijze	  jarenlang	  voor	  de	  financiën	  heeft	  gezorgd.	  Per	  1	  januari	  2015	  heeft	  

Frits	  zijn	  taken	  overgedragen	  aan	  Albert	  Kroeze.	  

De	  leden	  van	  de	  HKG	  in	  2015	  waren:	  Willie	  Meester	  (voorzitter),	  Albert	  Kroeze	  

(penningmeester),	  Joop	  Kwakman	  (secretaris)	  en	  de	  leden	  Gert	  Boonk,	  Jan	  Goolkate,	  

Frits	  Hardick,	  Benno	  Kamphuis,	  Theo	  Kamphuis,	  Hennie	  Stip	  en	  Richard	  de	  Vries.	  

Voor	  2016	  hebben	  we	  een	  rustiger	  jaar	  gepland.	  Desgevraagd	  willen	  we	  medewerking	  

verlenen	  aan	  artikelen	  voor	  n	  Sliepsteen,	  zo	  hebben	  we	  in	  2015	  aangegeven	  aan	  de	  

redactie	  van	  het	  blad.	  Daarnaast	  zullen	  we	  de	  internetsite	  van	  onze	  club	  gaan	  

optimaliseren	  nu	  al	  het	  voorwerk	  is	  verricht.	  Ook	  gaan	  we	  kijken	  waar	  een	  eventueel	  

nieuw	  boekwerk	  over	  kan	  gaan,	  want	  gezien	  het	  grote	  verkoopsucces	  van	  ‘Opstaan,	  ’t	  is	  

oorlog’	  en	  de	  vele	  positieve	  reacties	  erop,	  lijken	  nieuwe	  publicaties	  voor	  de	  hand	  te	  

liggen.	  Ook	  zullen	  we	  via	  De	  Grensstreek	  regelmatig	  foto’s	  en	  oproepjes	  blijven	  plaatsen	  

en	  zullen	  we	  waar	  mogelijk	  aandacht	  blijven	  besteden	  aan	  de	  geschiedenis	  van	  ons	  dorp	  

en	  van	  zijn	  bewoners.	  

	  

Joop	  Kwakman	  

	  

Fotoverhalencommissie	  
	  

Na	  het	  	  grote	  succes	  van	  de	  expositie	  Deurningerstraat	  in	  de	  Mariakerk	  in	  juli	  2014	  is	  

deze	  ook	  te	  zien	  geweest	  	  in	  Het	  Lindenhof	  aan	  de	  Noord	  Esmarkerrondweg.	  	  Ook	  hier	  

werd	  de	  expositie	  druk	  bezocht.	  

De	  volgende	  plaats	  van	  de	  expositie	  was	  in	  augustus	  2015	  in	  de	  Ariënsstate	  aan	  de	  

Lijsterstraat,	  tegelijkertijd	  met	  de	  presentatie	  van	  het	  boek	  “Deurningerstraat	  verleden	  

en	  heden”.	  Het	  eerste	  exemplaar	  van	  het	  boek	  werd	  door	  schrijver	  Jan	  Brummer	  

aangeboden	  aan	  de	  88-‐jarige	  heren	  De	  Wit	  (kapper)	  en	  Bosman	  

(loodgieter/installateur).	  In	  totaal	  zijn	  er	  762	  boeken	  gedrukt	  en	  inmiddels	  allemaal	  

verkocht.	  	  Op	  de	  site	  van	  de	  SHSERL	  kan	  het	  boek	  nog	  bekeken	  worden.	  

Medio	  2015	  is	  de	  commissie	  gestart	  	  met	  het	  inventariseren	  van	  winkels	  en	  bedrijven	  op	  

het	  Hogeland.	  	  Daarvoor	  werd	  een	  oproep	  geplaatst	  	  in	  	  o.a.	  	  de	  wijkkrant	  van	  het	  

Hogeland	  	  voor	  informatie	  en	  foto’s	  over	  ondernemers	  die	  actief	  zijn	  geweest	  in	  de	  wijk.	  	  
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De	  respons	  op	  deze	  oproep	  was	  overweldigend.	  De	  wijk	  Hogeland	  is	  in	  de	  jaren	  30	  van	  

de	  vorige	  eeuw	  opgezet.	  In	  de	  jaren	  50	  zat	  er	  op	  elke	  hoek	  van	  de	  straat	  wel	  een	  winkel	  

of	  bedrijfje.	  	  Deze	  zijn	  nu	  bijna	  allemaal	  verdwenen.	  

De	  leden	  van	  de	  commissie	  zijn	  inmiddels	  al	  druk	  bezig	  met	  het	  inventariseren	  van	  	  de	  

verhalen	  en	  het	  digitaal	  opslaan	  van	  foto’s.	  

Het	  ledental	  	  van	  de	  commissie	  is	  uitgebreid	  met	  Lies	  Schole	  en	  Helmut	  Brune.	  Beiden	  

wonen	  op	  het	  Hogeland.	  De	  Fotoverhalencommissie	  heeft	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  acht	  keer	  

vergaderd.	  

	  

Wil	  Metselaar-‐Schaink	  

	  

Boerderijencommissie	  
	  

De	  Boerderijencommissie,	  bestaande	  uit	  tien	  personen,	  komt	  elke	  derde	  woensdag	  in	  de	  

maand	  bij	  elkaar	  in	  Prismare.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  een	  Kleine	  Commissie	  die	  op	  de	  eerste	  

donderdag	  van	  de	  maand	  bijeen	  komt.	  Beide	  commissies	  hebben	  als	  hoofdtaak	  het	  

verzamelen	  van	  materiaal,	  c.q.	  van	  gegevens	  als	  basis	  voor	  publicaties	  over	  huidige	  en	  

voormalige	  boerderijen	  in	  de	  gemeenten	  Lonneker/Enschede.	  

Ook	  het	  beantwoorden	  van	  het	  grote	  aantal	  vragen	  dat	  jaarlijks	  binnenkomt	  behoort	  tot	  

de	  taken	  van	  de	  commissie..	  Voor	  deze	  activiteit	  wordt	  de	  voltallige	  commissie	  ingezet.	  	  

In	  2015	  waren	  er	  10	  bijeenkomsten	  van	  de	  boerderijencommissie.	  Van	  elke	  bijeenkomst	  	  

wordt	  een	  verslag	  gemaakt,	  welk	  verslag	  ter	  informatie	  ook	  naar	  het	  SHSEL-‐secretariaat	  

wordt	  gestuurd.	  	  

Ook	  aan	  het	  digitaliseren	  van	  eerder	  vrijgekomen	  gegevens	  over	  boerderijen	  is	  verder	  

gewerkt.	  

Momenteel	  wordt	  met	  name	  gewerkt	  aan	  de	  beschrijvingen	  van	  de	  (plm.	  130)	  

boerderijen	  in	  en	  rond	  Boekelo.	  

Omdat	  er	  veel	  moet	  worden	  uitgezocht	  is	  dit	  een	  omvangrijke	  klus.	  Veel	  boerderijen	  

hebben	  een	  complexe	  geschiedenis,	  mede	  door	  het	  vroegere	  Hof	  te	  Boekelo..	  

De	  genealogische	  gegevens	  van	  de	  bewoners	  van	  de	  boerderijen	  zijn	  grotendeels	  

compleet.	  Van	  de	  helft	  van	  de	  boerderijen	  zijn	  ook	  kadastergegevens	  voorhanden.	  	  In	  

totaal	  zijn	  van	  16	  boerderijen	  en	  hun	  bewoners	  de	  gegevens	  nu	  geheel	  volledig.	  

Van	  een	  aantal	  andere	  boerderijen	  zijn	  de	  files	  deels	  al	  aangemaakt,	  maar	  zijn	  we	  ook	  

nog	  bezig	  informatie	  te	  verzamelen.	  Van	  50	  boerderijen	  is	  een	  basisbeschrijving	  

aanwezig,	  die	  in	  een	  aantal	  gevallen	  in	  2015	  is	  aangevuld.	  

In	  het	  afgelopen	  jaar	  is	  onze	  capaciteit	  zoveel	  mogelijk	  ingezet	  voor	  het	  werk	  aan	  het	  

boek	  van	  Boekelo.	  

Er	  is	  ook	  nog	  enige	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  acht	  boerderijen	  die	  voor	  de	  aanleg	  van	  de	  

N18	  moeten	  verdwijnen,	  onder	  andere	  door	  foto’s	  te	  maken,	  want	  ‘weg	  is	  weg’.	  

Onze	  commissie	  heeft	  contact	  gehad	  met	  de	  Twentse	  Ervenstichting	  over	  de	  vraag	  of	  

genoemde	  stichting	  zou	  mogen	  beschikken	  over	  gegevens	  en	  foto’s	  van	  boerderijen	  om	  

die	  op	  internet	  te	  kunnen	  publiceren.	  Wij	  hebben	  daarover	  overlegd	  met	  het	  bestuur	  van	  

de	  SHSEL.	  Het	  publiceren	  van	  al	  uitgegeven	  data	  (met	  bronvermelding)	  is	  voor	  ons	  geen	  

probleem.	  Jan	  Oldenhof	  zal	  de	  contacten	  verzorgen.	  

	  

Jan	  Goolkate	  en	  Jan	  Oldenhof	  
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STICHTING HISTORISCHE SOCIËTEIT ENSCHEDE-LONNEKER 
RESULTATENREKENING 2015	  

	  

   
   uitkomst     begroting     uitkomst    

         2015   2015   2014   

 
   

  
 

  
 

  
 

  

 BATEN 
  

   €     €     €    

 
   

  
 

  
 

  
 

  

 abonnementen 
 

   22.689,55     22.712,50     24.334,00    

 contributies 
  

   10.095,25     9.517,50     9.686,40    

 
   

   32.784,80     32.230,00     34.020,40    

 overige inkomsten 
 

  
 

  
 

  
 

  

   advertenties Sliepsteen 
 

   2.095,00     2.000,00     2.125,00    

   verkopen n Sliepsteen en boeken    1.216,08     1.500,00     1.656,74    

   diversen, o.a. voorg. jaren 
 

   1.110,74     pm     183,69    

   cursus Geschiedenis Enschede    1.327,50     -       515,00    

   boek Deurningerstraat 
 

   1.070,25     -       -      

   giften 
  

   3.900,10     -       20,50    

   andere inkomsten HKG 
 

   800,00     800,00     800,00    

 rente bankrekeningen 
 

   332,30     400,00     508,22    

 
   

   44.636,77     36.930,00     39.829,55    
 

   
  

 
  

 
  

 
  

 LASTEN 
  

  
 

  
 

  
 

  

 
   

  
 

  
 

  
 

  

 n Sliepsteen 
 

  
 

  
 

  
 

  

    drukwerk 
  

   10.470,45     11.030,00     10.624,71    

    opmaak 
  

   6.050,00     6.050,00     6.050,00    

    verzending 
 

   5.105,78     4.500,00     5.380,43    

 
   

   21.626,23     21.580,00     22.055,14    

 n Hoesbreef 
 

  
 

  
 

  
 

  

    drukwerk 
  

   291,04     645,00     282,46    

    enveloppen/overige kosten 
 

   193,42    
 

   405,35    

    verzending post 
 

   632,11     750,00     864,44    

 
   

   1.116,57     1.395,00     1.552,25    

 overige kosten 
 

  
 

  
 

  
 

  

    huur Prismare 
 

   3.441,13     3.540,00     3.688,51    

    sociëteit 
  

   1.456,68     2.000,00     1.455,95    

    werkgroepen 
 

   553,36     500,00     336,71    

       Historische Kring Glanerbrug    1.035,40     1.200,00     839,57    

 
   

   6.486,57     7.240,00     6.320,74    

 
   

  
 

  
 

  
 

  

    bureaukosten 
 

   2.591,47     2.450,00     3.362,98    

 
   

  
 

  
 

  
 

  

    ICT   

 
   545,84     2.200,00     1.396,73    

    onderhoud informatieborden    1.010,40     750,00     -      

    afschrijvingen 
 

   174,90     -       -      

    algemene kosten 
 

   721,20     600,00     491,95    

 
   

   2.452,34     3.550,00     1.888,68    

 
   

  
 

  
 

  
 

  

 
   

   34.273,18     36.215,00     35.179,79    

 
   

  
 

  
 

  
 

  

 
SALDO 

  
   10.363,59     715,00  

 € 
-     4.649,76    

          positief     positief     positief    
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           STICHTING HISTORISCHE SOCIËTEIT ENSCHEDE-LONNEKER   
 BALANS PER 31 DECEMBER    
   

        
  

             2015   2014   
   

    
   €     €    

   
    

  
 

  
 

  
 AKTIVA 

    
  

 
  

 
  

   
    

  
 

  
 

  
      Kas 

    
   58     61    

      Banken 
   

   74.667     58.890    
      Inventaris archief 

   
   1     1    

      Kantoor inventaris 
   

   1     176    
      Oude nummers n Sliepsteen 

  
   1     1    

      Boeken  
   

   pm     pm    
      Diverse vorderingen 

  
   1.289     1.423    

      Vooruitbetalingen 
   

   339     -    
   

    
  

 
  

 
  

      Totaal aktiva 
   

   76.356     60.552    
   

    
  

 
  

 
  

   
    

  
 

  
 

  
 PASSIVA 

   
  

 
  

 
  

   
    

  
 

  
 

  
      Eigen vermogen 

   
   10.898     10.898    

        onverdeeld exploitatiesaldo 
  

   10.364     -    
      Publicatiefonds 

   
   39.582     29.000    

      Cato Elderinksfonds 
  

   804     1.064    
      Projekt Deurningerstraat 

  
   -     100    

      Nog te betalen kosten 
  

   3.725     5.911    
      Vooruitontvangen opbrengsten 

  
   10.984     13.579    

   
    

  
 

  
 

  
   Totaal passiva 

   
   76.356     60.552    

                     
 	  

  
 

STICHTING HISTORISCHE SOCIËTEIT ENSCHEDE-LONNEKER   
 BEGROTING 2016    
   

   
         2015          

   
2016   

 
    

  
 

  
 

  
 BATEN 

 
        

 
  

 
  

 abonnementen                € 22.712,50    
 contributies                € 9.517,50    
 contribuanten   

 
   € 31.291,00    

 
  

 
    

   € 31.291,00     € 32.230,00    
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overige inkomsten 

  advertenties Sliepsteen 
  

   € 2.100,00     € 2.000,00    
   

verkopen 
   

   € 750,00     € 1.500,00    
   diversen 

   
   pm     pm    

   andere inkomsten   
 

   € 800,00     € 800,00    
   rente bankrekeningen 

  
   € 450,00     € 400,00    

 

    
   € 35.391,00     € 36.930,00    

 

    
  

 
  

 
  

 LASTEN 
   

  
 

  
 

  
 n Sliepsteen 

  
  

 
  

 
  

    drukwerk          € 10.070,00     € 11.030,00    
    opmaak 

 
         € 6.050,00     € 6.050,00    

    verzending          € 5.010,00     € 4.500,00    
 

    
   € 21.130,00     € 21.580,00    

 n Hoesbreef 
  

  
 

  
 

  
    drukwerk          € 350,00     € 645,00    
    verzending e-mail   

 
        

 
  

    verzendkosten          € 700,00     € 750,00    
 

    
   € 1.050,00     € 1.395,00    

 overige kosten 
  

  
 

  
 

  
 

 
huur Prismare        € 3.500,00     € 3.540,00    

 
 

sociëteit huur 
 

   € 850,00     € 2.000,00    
 

  
sprekers 

 
   € 400,00    

 
  

 
  

overige 
 

   pm    
 

  
 

 
werkgroepen 

  
   € 500,00     € 500,00    

 
 

   project Deurningerstraat    € -       € -      
 

 
   project Hogeland 

 
   pm    

 
  

 
 

   historische kring Glanerbrug HKG          € 1.200,00    
 

  
huur 

 
   € 1.035,00    

 
  

 
  

overige kosten    € 165,00    
 

  
 

 
bureaukosten 

  
   € 1.100,00     € 1.000,00    

 
 

   jaarverslag+verzendkosten    € 150,00     € 250,00    
 

 
   bankkosten 

  
   € 850,00     € 850,00    

 
 

   bestuursvergoeding 
 

   € 350,00     € 350,00    
 

 
ICT 

  
   € 1.200,00     € 1.200,00    

 
 

    ontwikkeling website 
 

   € 1.000,00     € 1.000,00    
 

 
onderhoud informatieborden    € 750,00     € 750,00    

 
 

algemene kosten 
 

   € 600,00     € 600,00    
 

    
   € 12.450,00     € 13.240,00    

 
    

  
 

  
 

  
 

    
   € 34.630,00     € 36.215,00    

 

    
  

 
  

 
  

 
SALDO 

   
   € 761,00  

 € 
-     € 715,00    

            positief     positief    
 	  


