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Stichting	Historische	Sociëteit	Enschede	–	Lonneker 	
’n	Hoesbreef	270-2	-	september	2017	

	
 
SHSEL-Erfgoedprijs 
	
De Historische Sociëteit Enschede Lonneker stelt een SHSEL-Erfgoedprijs in. Deze geldprijs 
bedraagt 500 euro en wordt elke twee jaar uitgereikt. Er bestaan al enkele tientallen erfgoed- 
en/of monumenten-prijzen in Nederland, waaronder de Le Compteprijs (Delft), Erfgoedprijs 
Aalten, Het Geele Steentje (Edam) en de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 
(Heemstede). De SHSEL-Erfgoedprijs zal in het jubileumjaar 2018 voor het eerst worden 
uitgereikt. 
 
De Commissie van Voordracht bestaat uit: Paul van Wijk (voorzitter), Ben Breteler, Dirk 
Korte, Thomas Metscher en Cees van der Velde. 
 
Voordrachten kunnen tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2018 worden ingediend bij: 
bestuurssecretaris Gerard Hemelt, secr.shsel@gmail.com, tel. 06-19725577 of bij de 
voorzitter van de Commissie van Voordracht Paul van Wijk,	pw566@hotmail.com. 
 
Zie voor meer informatie het Reglement van Orde in bijgaand pdf of t.z.t. op www.shsel.nl. 
	
	

Boek en lezing over G.J. van Heek jr. 

Op 17 november verschijnt van historicus en publicist Willem Nijhof  “de weidse wereld van 
Woudlooper”, het levensverhaal van Gerrit Jan van Heek jr. (1880-1957). 

Van Heek was textielfabrikant, kunstverzamelaar, jager, wereldreiziger. Het verhaal gaat over 
zijn villa's, zijn reizen, zijn verzameling schilderijen, zijn betrokkenheid bij kunstenaars als 
Piet Mondriaan en Bart van der Leck. Het boek gaat ook uitgebreid in op belangrijke 
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momenten in de Enschedese textielindustrie, waarbij hij was betrokken, zoals het Twentse 
Stelsel en het familisme. 

Op maandag 18 september houdt Willem Nijhof een lezing over zijn nieuwe boek in de 
Bibliotheek Enschede in de Pijpenstraat. Aanvang 19.30 uur. Het boek wordt op 17 november 
gepresenteerd.  
	

	
	
	
Historische Sociëteit op Facebook 
 
De Historische Sociëteit heeft sinds dit voorjaar een eigen Facebookpagina die is aangemaakt 
en wordt onderhouden door bestuurslid Jan Brummer. Hij plaatst er berichten en foto’s op en 
die worden nu gemiddeld door 1200 mensen gezien. Een mooie promotie voor de SHSEL en 
een prima manier om onze activiteiten en onze stad onder de aandacht te brengen. 
 
Lezers die een interessante oude foto hebben van een straat, een pand of een gebeurtenis 
kunnen die, voorzien van een verklarende tekst, e-mailen naar Jan Brummer 
jpmbrummer@xs4all.nl). Hij zorgt er dan voor dat ze op de Facebookpagina komen te staan. 
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Jan	 Brummer	 onderhoudt	 ook	 een	 Facebookpagina	 voor	 het	 fotoverhalenproject	
Hogeland,	onder	de	naam	Hogeland-Vroeger	en	Nu.	Ook	deze	pagina	wordt	druk	bezocht. 
 
 

	
Deze ansichtkaart is op Facebook 4000 keer bekeken. 

Volgens de reacties is dit echter de Pathmosstraat en niet de Willem de Clerqstraat. 
	


