Stichting Historische Sociëteit Enschede – Lonneker
Agenda voor de vergadering van de leden van het College van Bijstand en Advies
op vrijdag 21 april 2017 om 20.00 uur in het Enschede’s Odd-Fellowhuis,
Nicolaas Beetsstraat 44, Enschede
1. Opening en mededelingen.
2. Notulen van de vergadering op 15 april 2016 (bijlage).
3. Samenstelling van het bestuur.
4. Bespreking secretariaatsverslag.
5. Bespreking verslagen van de commissies (bijlagen).
6. Bespreking van het financieel jaarverslag (bijlagen).
a. Resultatenrekening 2016;
b. balans per 1 januari 2017;
c. verslag van de kascommissie.
7. Bespreking begroting 2017 (bijlage).
8. Benoeming lid kascommissie.
9. Rondvraag en sluiting.
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Notulen van de vergadering van de leden van het College van Bijstand en Advies op
vrijdag 15 april 2016 in het Enschede’s Od-Fellowhuis, Nic. Beetsstraat 44, Enschede.
Volgens de presentielijst zijn aanwezig 36 leden.
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter van de SHSEL, Dick Buursink, verklaart de bijeenkomst van
contribuanten voor geopend. Tijdens deze vergadering treden zij op als leden van het
College van Bijstand en Advies voor het bestuur ex art. 5 van de statuten.
De voorzitter stelt Anneke Grimberg voor als vrijwilligster, belast met de SHSELcontribuantenadministratie. Zij is de opvolgster van Frans Janssen die zijn rol als
zodanig per 9 maart jl. heeft beëindigd. Gememoreerd wordt ook Frits te Lintelo die
tot voor zeer kort voor zijn overlijden assisterende werkzaamheden verrichte.
Dick Buursink benadrukt nog eens dat – volgens onderzoek van het Historisch
Centrum Overijssel - zeker 10% van de Overijsselse bevolking belangstelling zou
hebben voor het verleden van de eigen woonplaats. Tegen die achtergrond steekt een
aantal van plm. 2100 contribuanten in Enschede mager af.
Op dit punt en op de concrete medewerking van contribuanten aan diverse
activiteiten van de SHSEL wordt tijdens de vergadering meermalen een beroep
gedaan op de aanwezigen.
2. Notulen van de ledenvergadering op 17 april 2015.
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Samenstelling van het bestuur.
De vergadering neemt kennis van het voornemen van Kor Feringa om zijn functie als
secretaris per uiterlijk 1 januari 2017 neer te leggen. Het bestuur gaat op zoek naar
een opvolger.
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-Mol. Vanuit de
vergadering stelt zich als zodanig alsnog beschikbaar Piet de Wit. De aanwezigen
stemmen in met zijn benoeming.
Leden van de Kascommissie worden voor twee jaar benoemd. Het lid Gert Oude
Veldhuis treedt af na de volgende jaarvergadering.
5. Bespreking secretariaatsverslag 2014.
Het verslag roept geen reacties op en wordt dus ongewijzigd goedgekeurd. De
vergadering spreekt daarmee uit akkoord te gaan met het bestuursbesluit inzake
een wijziging in de structuur van de SHSEL per 1 januari 2016, waarbij het
onderscheid tussen donateurs en abonnees op n Sliepsteen is vervangen door het
enkele begrip contribuanten.
6. Bespreking van de verslagen van de commissies.
Ook de commissieverslagen worden zonder inhoudelijke opmerkingen vanuit de
vergadering goedgekeurd.
De Historische Kring Glanerbrug en de Binnenstadscommissie zijn niet
vertegenwoordigd.
Secretaris Sake de Boer van de Monumentencommissie deelt mee dat hij en de
voorzitter van de commissie Kor Feringa in september 2016 zullen aftreden na 10
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jaar als zodanig te hebben gefunctioneerd.
Dick Buursink refereert aan het door het bestuur gehouden onderzoek naar de
beoordeling van de kwaliteit van n Sliepsteen door de contribuanten. Het blad blijkt
zeer gewaardeerd te worden.
7. Bespreking van het financieel jaarverslag 2015.
De Resultatenrekening 2015 en de Balans per 1 januari 2016 worden zonder
inhoudelijke opmerkingen vastgesteld.
De vergadering neemt kennis van de goedkeurende verklaring van de Kascommissie.
De penningmeester (en daarmee impliciet ook de overige bestuursleden) worden
onder applaus gedechargeerd voor het in het verslagjaar gevoerde financieel beleid.
8. Bespreking begroting 2016.
De begroting voor het verenigingsjaar 2016 wordt – na enige toelichting –
goedgekeurd.
Gevraagd naar de toekenning van een vergoeding voor gemaakte onkosten aan
bestuursleden (‘wij zijn toch een vrijwilligersorganisatie’) wijst de voorzitter op art 4
lid 5 van de statuten waarin een dergelijke vergoeding is geregeld. In de praktijk is de
vergoeding € 50 per jaar.
8. Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen rondvraagpunten. Dick Buursink sluit daarop de vergadering van het
College van Bijstand en Advies.

3

Secretariaatsverslag 2016
Het bestuur van de SHSEL legt jaarlijks verantwoording af voor het gevoerde beleid in
de vorm van het secretariaatsverslag en door middel van de financiële jaarstukken. De
activiteiten van de verschillende werkgroepen worden verantwoord in een reeks eigen
verslagen. Door de jaren heen is de bemoeienis van het bestuur met de werkgroepen in
de praktijk beperkt gebleken. Het karakter van een vrijwilligersorganisatie brengt
immers mee dat de verhoudingen tussen de verschillende onderdelen van de SHSEL niet
strikt formeel kunnen worden gehanteerd. Zo worden de werkgroepverslagen door het
bestuur niet goedgekeurd. Het neemt er slechts kennis van.
De contribuanten van de SHSEL komen eenmaal per jaar in vergadering bijeen en
vormen dan het statutaire ‘permanent college van bijstand en advies’ voor het bestuur.
Het college bespreekt de jaarverslagen en de financiële overzichten en accordeert
benoemingen van bestuursleden en leden van de kascommissie. In 2016 vond de
vergadering plaats op 15 april.
Tijdens deze bijeenkomst werd over geen enkel onderwerp een vraag gesteld of om een
toelichting verzocht. Alle verslagen werden goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd.
De SHSEL telde per 1 januari 2017 een 2073-tal contribuanten. Dat zijn er 44 minder
dan een jaar eerder. Waren er 93 nieuwe contribuanten, het aantal opzeggingen wegens
overlijden bedroeg 33, om overige redenen 75. Een 31-tal contribuanten moest door
het bestuur als zodanig worden geschrapt wegens het niet betalen van de contributie.
Het bestuur kwam in 2016 zesmaal bijeen. In het verslagjaar zelf deden zich geen
mutaties voor. Wel kondigde de secretaris aan per 1 januari 2017 niet een derde termijn
als bestuurslid te ambiëren. In de vacature kon in het verslagjaar niet worden voorzien.
De SHSEL ontving in de loop van het jaar een aanzienlijk bedrag uit de nalatenschap van
Frits te Lintelo. Aan zijn vele verdiensten voor de stichting is aandacht besteed in de
Hoesbreef van februari. Besloten werd zijn nagedachtenis te eren door het stichten van
het Frits te Lintelofonds. Tegelijkertijd besloot het bestuur het Cato Elderinkfonds, ooit
gesticht ter financiering van een gedenkplaat ter hoogte van haar geboortehuis in de
Marktstraat, op te heffen. Het fonds was vrijwel uitgeput.
Op 18 mei ontving een delegatie van het bestuur de burgemeester, dr. O. van Veldhuizen,
voor een kennismakingsbezoek. Helaas bleek de feitelijk beschikbare tijd zodanig krap
dat geen enkel door ons voorbereid onderwerp kon worden besproken.
Dat was te meer teleurstellend omdat het thema stadsgeschiedenis – in het bijzonder de
(totstandkoming van) protocollen voor de omgang met materieel en immaterieel
cultuurhistorisch erfgoed – tot de portefeuille van de burgemeester behoort.
In het secretariaatsverslag 2015 is melding gemaakt van de noodzaak een groter areaal
aan belangstellenden voor de geschiedenis van Enschede en Lonneker aan te boren om
daarmee de levendigheid van de SHSEL ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Op 2
november ging het bestuur akkoord met een vervolgnotitie van de voorzitter onder de
titel ‘De Historische Sociëteit en de toekomst’.
Daarin onder meer de constatering dat de SHSEL dringend behoefte heeft aan
medewerkers die hun belangstelling voor de stadsgeschiedenis weten te combineren
met de mogelijkheden van de sociale media. In dat kader is inmiddels een
Facebookaccount ingericht.
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Ook is vastgesteld dat in n Hoesbreef en n Sliepsteen (meer) aandacht zou kunnen
worden besteed aan historische parallellen van actuele maatschappelijke
ontwikkelingen. Ook tijdens de maandelijkse sociëteitsavonden zou daarop kunnen
worden ingespeeld.
Tot de activiteiten van de SHSEL die rechtstreeks door of vanwege het bestuur werden
uitgevoerd behoorden ook in 2016 weer de organisatie van (een tweetal) cursussen
stadsgeschiedenis.
Met stadsdeel Noord en de Stichting Herdenking Vuurwerkramp is afgesproken
toelichtende borden over de vuurwerkramp in 2000 te plaatsen bij het bestaande
gedenkteken voor de dodelijke slachtoffers op de Lasonderbleek. Samen met de eigen
Monumentencommissie is op 27 november een monumentje ter herinnering aan de
oudste Joodse begraafplaats in Enschede onthuld. Vanuit het bestuur is met name de
financiering door sponsors geregeld.
Van het boek ‘Deurningerstraat Verleden en Heden’ verscheen een tweede druk.
Het bestuur heeft besloten de verzending van n Hoesbreef per post per 1 januari 2017 te
beëindigen. Het blad wordt alleen nog elektronisch verzonden. Voor het gereed maken
van het blad voor verzending per post bleken geen vrijwilligers meer beschikbaar.
Bovendien is verzending als partijenpost niet meer mogelijk.
Om financiële redenen is de abonnementsprijs voor toezending van n Sliepsteen in het
buitenland per gelijke datum aanzienlijk verhoogd.
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 2016 kwamen de volgende thema’s aan
de orde.
15 januari
19 februari
18 maart
15 april
20 mei
16 september
21 oktober
18 november
16 december

Gebruiken ontstaan uit midwinterfeest en jaarwisseling
Steenbakkerijen in Twente
Over Willem Wilmink (in kader Dialectmaand)
Gemeentelijke monumenten binnen de singels
Inventarisatie gebouwen op en rond
vliegveld/Fliegerhorst/vliegbasis Twente/Twenthe
Steenbakkerijen rond Enschede
Boerenmagie
Textielbaronnen van Oldenzaal
Midwinterfeesten

Jan Bark
Adri Roding
Sietze Steinvoorte
Geert Bekkering
Adri Roding
Adri Roding
Jan Bornebroek
Dick Schlüter
Jan Bark
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Adressenlijst bestuurs- en commissieleden per 15 maart 2017
Bestuur:
Dick Buursink, voorz.
Gerard Hemelt, secr.
Peter Janssen, p.m.
Ingrid Astrego
Geert Bekkering
Jan Brummer
Harry v.d. Sleen

Boulevard 1945 375/101
S. Groeneweglanden 14
Roerstraat 83
Javastraat 26
J.P. Coenstraat 24
Weegbree 3
Van Diemenstraat 44

7511 AD
7542 NM
7523 TL
7512 ZJ
7541 BP
7491 LK Delden
7535 AN

053 4782520
06 19725577
053 4769689
053 4317289
053 4300691
074 3762384
053 8522494

d.buursink@planet.nl
secr.shsel@gmail.com
pamjanssen1942@kpnmail.nl
astrego@kpnmail.nl
g.h.bekkering@home.nl
jpmbrummer@xs4all.nl
loakstenencom@shsel.nl

Binnenstad:
Hans Jansen
Frans Biersteker
Henny Brager
Fons Kleinherenbrink

Oldenzaalsestraat 161
Oltmansstraat 84
Schubertlaan 14
Dorpsstraat 307

7523 AA
7514 GC
7522 JR
7524 CB

053 4354870
053 4331074
053 4337969
053 4351269

info@jthwjansen.nl
frans@bierstek.nl
henny.brager@tele2.nl
fonskleinherenbrink@home.nl

Krooshooplanden 1
Tollensstraat 53

7542 HZ
7523 ZD

053 4774595
053 4300402

k.feringa@home.nl
jannieenbennie@hotmail.com

Brouwerijstraat 166
Waalstraat 177
Van Diemenstraat 44

7523 XE
7535 AN
7523 ZD

053 4335266
053 4339102
053 8522494

henkdikken@gmail.com
harreheinst@hetnet.nl
loakstenencom@shsel.nl

Fotoverhalen:
Wil Metselaar
Ingrid Astrego
Geert Bekkering
Jan Breteler
Jan Brummer
Leen Fröberg
Geja Meesters

S.N.Menkostraat 32
Javastraat 26
J.P.Coenstraat 24
Varviksingel 47
Weegbree 3
De Posten 791
Boerskottenhoek 37

7523 DV
7512 ZJ
7541 BP
7512 EK
7491 LK Delden
7544 LL
7546 DB

053 4338247
053 4317289
053 4300691
06 37554274
074 3762384
053 4768765
053 4770602

jmetsel@home.nl
astrego@kpnmail.nl
g.h.bekkering@home.nl
hogeland@ziggo.nl
jpmbrummer@xs4all.nl
froberg8556@kpnmail.nl
gmeesters@deposten.nl

Glanerbrug:
W. Meester
G. Boonk
J. Goolkate
F. Hardick
B. Kamphuis
Th. Kamphuis
A. Kroeze
J. Kwakman
H. Stip
R. de Vries

Kerkstraat 107
Moerasspirealaan 41
Redemptoristenpark 61
Kerkstraat 35
Melkweg 22
Horstlindelaan 26
Bultsweg 132
Demeterlaan 37
Eulebrink 2
Priamoslaan 3

7532 AS
7534 KE
7532 AC
7532 AP
7582 CS Losser
7522 JD
7532 XJ
7534 HS
7544 MJ
7534 HM

053 4613366
053 4323873
053 4612154
053 4611284
053 5382390
053 4343234
053 4613998
06 41193940
053 4761192
053 7550481

wmeester@home.nl
gertboonk101@hotmail.com

Documentatie:
Kor Feringa
Ben Broen
(n Sliepsteen)
Henk Dikken
Harre Heinst
Harry v.d. Sleen

fritshardick@kerkstraat.info
bennokamphuis@home.nl
theo.kamphuis@wxs.nl
albert.kroeze@kpnmail.nl
j_kwakman@hotmail.com
hwstip@concepts.nl
rdevries@johma.nl
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Loakstenen- en
begraafplaatsen:
Harry van der Sleen
Jan Bakker
Hyls Heeringa
Wilma de Hoog
Gerhard Post
Erik Rolevink
Henk Stobbe

Van Diemenstraat 44
Operastraat 41
Arendsweg 108
Da Costastraat 35
Industriestraat 168
Waalstraat 177
Voswinkelsteeg 4

7535 AN
7534 EG
7544 RM
7514 CS
7553 CV H’lo
7532 RE
7582 PK Losser

053 8522494
053 4613692
053 4765519
053 4332775
074 2423244
053 4339102
053 5360187

loakstenencom@shsel.nl
pa0jbx@home.nl
h.g.heeringa@wxs.nl
wilma@op-schrift.nl
g.f.post@utwente.nl
h.h.m.rolevink@.utwente.nl
h_stobbe@hotmail.com

Monumenten:
Paul van Wijk
Ben Breteler
Dirk Korte
Thomas Metscher
Cees van der Velde

Reggestraat 11
Varviksingel 47
Soendastraat 5
Oldenzaalsestraat 181
Soendastraat 14

7523 CP
7521 EK
7512 DV
7523 AA
7512 DW

053 4314041
06 49666992
053 4308103
06 52637928
0647354359/
06 42089250

pw566@hotmail.com
b.breteler@ziggo.nl
dirkkorte@kpnmail.nl
info@glasinloodmetscher.nl
norton.c@hotmail.com

Promotie:
Ben Broen
Henk Dikken
Bart Janssen
Margien Veldhuijsen

Tollensstraat 53
Brouwerijstraat 166
Vrugginklanden 4
Soendastraat 5

7523 ZD
7523 XE
7542 XK
7512 DV

053 4300402
053 4335266
06 34354516
053 4308103

jannieenbennie@hotmail.com
henkdikken@gmail.com
janssebart@gmail.com
margien1@kpnmail.nl

n Sliepsteen:
G.H. Bekkering, e.r.
I. Buitenhek, secr.
W.J.Bulter
G. van Dragt
Marcel Meijer Hof
C.Terlouw

J.P.Coenstraat 24
J. de Graaglaan 6
Dorpsstraat 42
Talmaplein 12
Molukkenstraat 56
Voortsweg 539

7541 BP
7545 RM
7524 CJ
7523ZA
7512 XS
7524 DA

053 4300691
053 4311836
053 4307673
053 4319967
053 4317614
053 4348525

g.h.bekkering@home.nl
ineke.buitenhek@home.nl
w.j.bulter@utwente.nl
gvdragt@concepts.nl
mapmeijer@yahoo.de
cees539@hotmail.com

Contribuantenadm.:
Anneke Grimberg

Brouwerijplein 69

7523 MA

053 5698556

anneke_grimberg@hotmail.com

ICT:
Tjibbe Knol

Bamshoevelaan 49

7523 JJ

053 7891851

knoltl@planet.nl
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Binnenstadscommissie
De personele bezetting van onze commissie blijft, net als in vorige jaren, een heikel
punt: slechts vier mensen. Daar komt nog bij dat onze voorzitter, Fons Kleinherenbrink,
helaas vanwege gezondheidsperikelen recent het voorzitterschap heeft moeten
neerleggen, maar hij blijft wel werken op de achtergrond. Hans Jansen neemt het
voorzitterschap over. De overige leden van de Binnenstadscommissie zijn Frans
Biersteker en Henny Brager.
Wij hebben in 2016 enkele keren een bezoek gebracht aan het archief van het
ziekenhuis (Stadsmaten/Ziekenzorg) in vervolg op de drukbezochte thema-avond
“Ziekenverzorging in Enschede” van Herman Feringa (in december 2015) en in verband
met de plannen van de Belgische Projectontwikkelaar LIFE voor omvorming van het
oude MST-complex tot een studentencomplex! We hebben daar meerdere foto’s
gemaakt. Herman Feringa verzekerde ons overigens dat “alles gefotografeerd was”:
2500 foto’s, zowel van het oude Stadsmaten als het oude Ziekenzorg als van het oude
ziekenhuis Oldenzaal (Heil der Kranken).
Hans Jansen neemt namens de Binnenstadscommissie deel aan de vergaderingen waarin
de ontwikkelingen op en bij het voormalige MST, de Prinsestraat, de brug etc. besproken
worden. Aan deze vergadering nemen verder deel Jan Astrego namens
erfgoedvereniging Heemschut, Marcel Meijer Hof namens Forum Erfgoed Enschede,
Herman Feringa en Marianne Kuyper namens de museumcommissie van het MST en
Dirk Korte en Ben Breteler namens de Monumentencommissie van de SHSEL.
Verder hebben we een bezoek gebracht aan het Catharinahuis op de Lasondersingel
(tegenover het Rijksmuseum Twenthe) dat in Zuster Amata nog slechts een bewoonster
telt met een zeer hoge leeftijd en hebben we de bewogen geschiedenis van het huis
verder vastgelegd, voor zover dit al niet eerder gebeurd was in de boeken over ds
Leendert Overduin die er enige tijd woonde (“Het levensverhaal van een pastor
Pimpernel 1900-1976”) en ”Kinderen van de rekening”, Joods schoolleven in Twente
gedurende de bezettingsjaren 1941-1943 (het Catharinahuis is destijds enige tijd een
Joods Lyceum geweest).
Hans Jansen

Boerderijencommissie
De Boerderijencommissie, bestaande uit tien personen, komt op elke derde woensdag in
de maand bij elkaar. Daarnaast is er ook een Kleine Commissie; deze komt op de eerste
donderdag in de maand bij elkaar. De commissies hebben als hoofdtaak het verzamelen
van materiaal c.q. gegevens als basis voor publicaties over huidige en voormalige
boerderijen in de gemeenten Lonneker en Enschede.
Ook het beantwoorden van een groot aantal vragen welke het afgelopen jaar zijn
binnengekomen is een van de taken; om deze vragen te beantwoorden wordt de
voltallige Boerderijcommissie ingezet.
Van elke bijeenkomst van de Boerderijencommissie is een verslag gemaakt. Dit jaar
waren er acht bijeenkomsten, dit omdat Prismare in de schoolvakanties was gesloten en
door privéomstandigheden, o.a. ziekte.
Ook het digitaliseren van meerdere vrijgekomen gegevens ten behoeve van onderzoek
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naar boerderijen is in dit jaar voortgezet.
Steeds vaker wordt het stadsarchief van Enschede bezocht en ook via internet benaderd
voor bepaalde gegevens. Via zoekslagen in het internet zijn veel gegevens beschikbaar,
o.a. het programma Wie was Wie en het Twentebestand, waarvan we dankbaar gebruik
maken.
Momenteel wordt aan de beschrijvingen van de 124 boerderijen (plus enkele die al
compleet zijn verdwenen) in en rond Boekelo gewerkt. Omdat er veel moet worden
uitgezocht, is dit een omvangrijke klus, ook al omdat diverse boerderijen een complexe
geschiedenis hebben, mede ook door de aanwezigheid van het vroegere Hof te Boekelo.
De genealogische gegevens van de bewoners van die boerderijen zijn nu grotendeels
compleet. Van de helft van de boerderijen zijn ook kadastergegevens voorhanden.
In totaal zijn van twintig boerderijen en hun bewoners de gegevens bijna compleet, op
wat aanvullende items na. De beschrijvingen moeten nog de juiste lay-out krijgen;
gereedzijnde files zijn gecontroleerd op de Nederlandse taal.
Van een aantal boerderijen zijn de files deels al aangemaakt, maar we zijn ook nog bezig
daarvan info te verzamelen. Van circa zeventig boerderijen is een basisbeschrijving
aanwezig (soms beknopt), welke in sommige gevallen in het afgelopen jaar is aangevuld.
Nog niet duidelijk is wanneer een nieuw deel in de boerderijenreeks kan verschijnen,
omdat er een gebrek is aan schrijverstalent (wij zijn allemaal vrijwilligers met ook nog
andere bezigheden, b.v. oppassen op kleinkinderen, mantelzorg etc.).
Door de invoering van Windows 10 is er ook enige vertraging ontstaan; o.a. gewenning
aan dit systeem duurde even en er was één keer een forse systeemcrash, waardoor de
gegevens uit de verschillende back-up bestanden moesten worden gehaald om de
datafiles weer te herstellen.
Jan Goolkate en Jan Oldenhof

Fotoverhalencommissie
De Fotoverhalencommissie, bestaande uit Wil Metselaar (contactpersoon), Ingrid
Astrego, Geert Bekkering, Jan Breteler, Jan Brummer, Lies Schole en Helmut Brune,
kwam in 2016 acht keer bijeen.
Aangezien de vraag naar het uitverkochte Deurningerstraatboek aanhield, werd in 2016
besloten om een tweede druk uit te brengen. Deze is aangevuld met veel nieuw
verkregen materiaal, wat geresulteerd heeft in 48 extra pagina’s. De expositieborden
van de Deurningerstraat hebben in 2016 gehangen in Het Lindenhof en in De Posten.
Centraal staat sinds 2015 het project Hogeland. In navolging van de succesvolle
expositie over de Deurningerstraat in 2014 en het in 2015 door de SHSEL uitgegeven
boek is het de bedoeling om medio 2017 een expositie over de historie van de winkels
en (ambachts)bedrijven op het Hogeland te houden. De commissieleden hebben
inmiddels met veel middenstanders en/of met hun nabestaanden gesproken en het
nodige beeldmateriaal verzameld. Samen met de opgetekende verhalen geeft dit een
goed en waardevol beeld van de ontwikkelingen in deze wijk. Onlangs is er ook een
Facebookpagina ‘Hogeland Vroeger en Nu’ aangemaakt die frequent bezocht en
duidelijk gewaardeerd wordt.
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Historische Kring Glanerbrug
De Historische Kring Glanerbrug (HKG) kwam in 2016 negen keer bijeen voor een
bespreking. Daarnaast brachten leden van de HKG twee keer een bezoek aan het archief
van de SHSEL om materialen te selecteren en toe te voegen aan de eigen collectie,
stonden we met een eigen kraam op de Glanerbrugse braderie van begin april en namen
leden deel aan de Stille Tocht op 4 mei. Op verzoek van het 4 en 5 mei comité van
Glanerbrug is voor die Stille Tocht een powerpointpresentatie gemaakt met foto’s over
de periode 1939-1945.
Vooral in het begin van 2016 bespraken we geregeld de verkoop van ons boek
‘Opstaan, ’t is oorlog!’ en we konden telkens opnieuw vaststellen dat dit erg succesvol
verliep. Op het eind van het jaar zijn er nog een gering aantal boeken over (ongeveer
twintig van de in totaal duizend exemplaren). Die worden niet meer in de verkoop
gedaan, maar zullen in het archief opgeslagen worden.
Wethouder Patrick Welman bracht een bezoek aan ons archief en sprak er met
voorzitter Willie Meester. Aan de collectie werd het complete archief van Jeugd-en
jongerensoos “De Grenspoal” toegevoegd en ook spullen uit het Dorpshuis dat in 2016 in
de verkoop ging. Zoals eerder opgemerkt zijn ook spullen(foto’s en knipsels) uit het
archief van de SHSEL aan onze eigen collectie toegevoegd. Vanuit onze collectie is het
vaandel van de Brugger Daansers in bruikleen afgestaan aan de Oudheidkamer Twente.
Het vaandel kon bij ons onmogelijk verantwoord worden bewaard en bij de
Oudheidkamer wordt het onder uitstekende omstandigheden bewaard en eventueel
tentoongesteld.
De eigen internetsite is geoptimaliseerd en voorzien van diverse artikelen waaronder
enkele die ook in de speciale Glanerbrugeditie van n Sliepsteen hebben gestaan.
Daarnaast is een heel bijzonder verhaal opgenomen over een heel markante inwoner
van Glanerbrug: ‘Oom Jaap’ Käveke. Dit verhaal is opgesteld door een oomzegger van de
beste man, door onszelf geredigeerd en van illustraties voorzien. Ten slotte is over 2016
nog vermeldenswaard dat de contacten tussen de algemeen penningmeester en onze
eigen penningmeester in opperste harmonie en in het volste vertrouwen over en weer
zijn verlopen.
Er is een aanzet gegeven voor een tweede boekwerk dat we willen uitgeven. Een
redactiecommissie is gevormd en het onderwerp is bepaald. In de loop van 2017 zal ‘Het
uitgaansleven’ van Glanerbrug geregeld op de agenda komen en uiteindelijk moet dit
dan resulteren in het tweede boekwerk van de HKG, waarvoor - zo is de verwachting ook nu weer veel belangstelling zal bestaan. We streven ernaar om nieuwe verhalen op
de eigen website te zetten en we zullen ook in dit jaar deelnemen aan Glanerbrugse
activiteiten als de braderie en de Stille Tocht. Ten slotte zullen we ook in 2017 weer
gesprekken voeren met Glanerbruggers die iets bijzonders te vertellen hebben over de
geschiedenis van ons dorp.
De Historische Kring Glanerbrug bestond in 2016 uit: W. Meester (voorrzitter), A.Kroeze
(penningmeester), J. Kwakman(secretaris) en de leden H. Stip, Fr. Hardick, J.Goolkate, G.
Boonk, B. Kamphuis, Th. Kamphuis en R. de Vries.
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n Sliepsteen
De redactie bleef dit jaar klein van omvang, een prima vaste kern. Marcel Meijer Hof trad
toe. Verdere uitbreiding zou niet slecht zijn.
Ook in 2016 werd gezorgd dat de vier edities van n Sliepsteen (nummers 125 tot en met
128) met de bekende regelmaat aan het einde van elk kwartaal zijn verschenen. De
redactie is erg blij met de goede samenwerking met de opmaker.
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 geregeld uitgewisseld met het kwartaalblad ’t Inschrien
van de Oudheidkamer Twente.
Afgelopen jaar plaatsten we een aantal artikelen over de horeca in Lonneker. Met
verhalen over het buitengebied van Enschede (Lippinkhof, zoutwinning, STAWEL,
smederij Efftink) proberen we het lezersbestand te verruimen. Er stond ook weer wat
in ’t Twents in ons blad.
De redactie plaatste ook meer naoorlogse verhalen, zoals over de eerste AKI-studente,
de regeling van stoplichten, hotel Atlanta, Opera Forum.
Onze vaste illustratrice Sanne van Dragt heeft een fraaie reconstructie gemaakt van
Enschede in 1300, zoals het aan een belangrijke handelsweg lag.
Aansluiten bij recente ontwikkelingen blijft lastig, gezien de lange productietijd van n
Sliepsteen, maar er zijn voor komend jaar wat artikelen over immigranten gepland.
De redactie vergaderde in 2016 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

Loakstenen- en begraafplaatsencommissie
We zijn dit jaar begonnen met onze deelname aan de eerste bijeenkomst van de
Alliantiefabriek. Een initiatief van ADT om partijen die activiteiten op of rondom de
voormalige vliegbasis ontplooien bij elkaar te brengen en te ondersteunen in hun
beoogde doelen. De eerste bijeenkomst was bedoeld om allerlei nieuwe ideeën te
ventileren. Onze commissie heeft met de gemeente Enschede en met ADT een
intentieverklaring (alliantie) getekend om samen op te trekken bij het herplaatsen van
vier verdwenen markestenen op het vliegveldterrein.
In maart is de door ons ontwikkelde Wigboldroute gecontroleerd op toegankelijkheid
voor gehandicapten, door de Stichting Groen & Handicap. Enkele knelpunten zijn
doorgegeven aan de gemeente.
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Op 9 april hebben we een loakgang gehouden langs de zuidgrens van de marke Usselo.
Dit keer zijn we met de bus gegaan en hebben we veertig personen een leuk uitstapje
bezorgd. Het eindpunt was de Grevenpaal, waar we als afsluiting van de loakgang een
informatiebordje geplaatst hebben.
De Heegesteen heeft ons ook dit jaar de nodige hoofdbrekens gekost. Er heeft weer een
kleine aanpassing plaatsgevonden m.b.t. de herverkaveling die misschien gunstig voor
de steen en ons uitvalt. Volgend jaar gaan we ons hier verder in verdiepen.
We hebben als commissie twee mooie fietsroutes ontwikkeld en in samenwerking met
het Landschap Overijssel ingevoerd in een app die te downloaden is via deze links:
http://www.landschapoverijssel.nl/route/1621 (markestenenroute) en
http://www.landschapoverijssel.nl/route/1627 (rijksgrensstenenroute).
Van deze laatste route is ook een Duitse versie verschenen.
Een aantal commissieleden heeft op 11 juni weer meegeholpen met de halfjaarlijkse
schoonmaakactie op het Boerenkerkhof aan de Deurningerstraat. Hier is op 21 juni de
gerestaureerde grafsteen van Benjamin Blijdenstein onthuld. Wethouder Eerenberg had
Gerrit Zalm van ABN Amro verzocht een subsidie te verlenen om dit graf van Benjamin
Blijdenstein (oprichter van de bank) op te knappen. Ons SHSEL-lid Jan Zwiggelaar heeft
deze restauratie voortreffelijk uitgevoerd. Zie ook: https://youtu.be/wkL-wEcJfGc .
Het grootste evenement van dit jaar was voor ons de herplaatsing van de Steen bij Groot
Peter, een markesteen op de voormalig grens tussen de Esmarke en de Usselermarke, op
de hoek van de Wesselerbrinklaan en Het Lang. De wijkraad Wesselerbrink heeft onze
aanvraag voor subsidie voor het plaatsen van de steen op een tegelplateau en het
plaatsen van een informatiebordje gehonoreerd. De toekenningscommissie zag deze
steen als een verrijking voor de wijk. Voorafgaand aan de onthulling van de steen heeft
Erik Rolevink op 22 september tijdens de openbare wijkraadsvergadering van de
Wesselerbrink een presentatie gegeven over de steen. Op 28 oktober hebben we de
steen onthuld, samen met basisschool Het Lang. Het was een zeer geslaagd project, met
o.a. een gastles aan de groepen 7 en 8 van de genoemde school, een voorstelling van
Alludens en het optreden van de stadsdeelwethouder (Jurgen van Houdt). Ook de
samenwerking met de wijkraad is prima verlopen. Verder heeft het project veel mediaaandacht opgeleverd. Zie: https://youtu.be/cyF-9B5tMek en
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=255200&cat=1#prettyPhoto .
Het infobord bij de Vanekerstenen aan de Aamsveenweg was weer eens uit de grond
gerukt en daarom door ons dit keer vastgezet met snelbeton. Ook het informatiebordje
bij de Kattenstaartpaal was door onbekenden bezocht met kwade bedoelingen. Het bord
is met paal en al verwijderd. We hebben hiervan aangifte gedaan bij de politie.
Commissielid Gerhard Post ontdekte dat de originele Hogeveldspaal toch nog bestaat en
in een naastgelegen bos lag. We hebben hem herplaatst, samen met Museum Hengelo en
de Historische Kring Boekelo, Usselo, Twekkelo, na overleg met de grondeigenaar, de
familie Asbroek. Ook een replica van de steen bij Pallas, op de grens van de
Drienermarke, is door Museum Hengelo geplaatst in september.
Verder hebben we dit jaar weer een aantal informatiebordjes gezet bij markestenen.
Sommige in samenwerking met zusterverenigingen. Hier een overzicht: de Grevenpaal,
de twee stenen op het UT-terrein, Steen bij het kerkpad, de steen aan de Witbreuksweg,
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de Hogeveldspaal, de Zandboerpaal en de steen bij Grimberg.
De gemeente heeft ons gevraagd monumentenschildjes op/bij de markestenen te
plaatsen. Dat doen we graag. Hoe we dit gaan doen, moeten we nog gaan bekijken.
Afgelopen winter hebben we plannen gemaakt voor een nieuw project. We willen graag
in 2017 een markesteen plaatsen in de wijk Mekkelholt: de steen aan de Stroinkbleek.
Net op de valreep van het oude jaar bereikte ons het goede nieuws dat een reeds lang
verdwenen rijksgrenssteen uit 1756 weer terecht was. Ook van deze herplaatsing willen
we weer een leuk project maken samen met onze Duitse vakbroeders.
Harry van der Sleen

Monumentencommissie
2016. Een jaar gekenmerkt door wisseling van de wacht. Er is afscheid genomen van Kor
Feringa, jarenlang voorzitter van de monumentencommissie en van de secretaris Sake de
Boer eveneens vele jaren betrokken bij het reilen en zeilen van de monumentencommissie
(MMcsie). Tevens heeft het lid Dirk van der Veen in 2016 de commissie verlaten. Na een
opbouwfase is de commissie echter weer op volle oorlogssterkte. De samenstelling is nu als
volgt: Paul van Wijk (voorzitter), Cees van de Velde (secretaris), Thomas Metscher (gastheer
voor onze vergaderingen), Dirk Korte en Ben Breteler.
Ondanks de ledenwisselingen heeft de MMCsie nog vele activiteiten weten te ontplooien. Te
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denken valt aan deelname aan de excursie naar Gronau (05-11-2016), verkennen
samenwerking met de Binnenstadcommissie, voorbereiden jubileumjaar SHSEL en volgen
ontwikkelingen rondom erfgoedbeleid.
Daarnaast mag niet onvermeld blijven: het succesvol naspeuren van het beeldje De
Marskramer van Jan van Eijl behorende bij de voormalige school voor de detailhandel,
monitoren herplaatsing gedenkplaat Ramie Union, de Muurreliëfs Kubus van kunstenaar Jan
Puntman, het kritisch volgen van de herplaatsing van de Drie Schikgodinnen afkomstig uit
de gevel van de Gerzhi-hal aan de van Heek-/Lage Bothofstraat en niet te vergeten de
plaatsing (27-11-2016) van het Joods Monumentje aan de Molenstraat/Oldenzaalsestraat
(zie foto).

Ook is meegedacht over het behoud van cultuurhistorie in de nieuwe plannen voor het
voormalig MST-terrein. In de Sliepsteen van winter 2016 nr. 128 blz. 21 is aandacht besteed
aan één van de behoudenswaardige cultuurhistorische elementen: het hek van Stadsmaten
aan de Emmastraat. Andere ingebrachte aandachtspunten zijn: zorgvuldige inpassing in de
bouwplannen van de kapel en het standbeeld van Ariëns van kunstenaar August Falise.
In 2017 en latere jaren zal duidelijk worden hoe e.e.a. zijn beslag krijgt. De MMcsie zal dit
alles (en andere zaken) kritisch blijven volgen.
Paul van Wijk
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Onze website
In het verslagjaar 2016 hebben we de SHSEL aangemeld bij Facebook. Voortaan kunt u dus
nog sneller reageren of vragen stellen. Dit medium is bovendien erg dynamisch, zodat u
bijna elke dag wel weer wat nieuws aan kunt treffen.
Verder hebben we sinds kort ook n Hoesbreef op onze site staan onder de knop uitgaves.
In 2016 is het aantal unieke bezoekers iets teruggelopen t.o.v. vorig jaar. Waren het er vorig
jaar nog 1400, dit jaar blijft het aantal bezoekers steken rond 1200 per maand.
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. Helaas moeten we nog steeds
constateren dat de diverse commissies amper gebruik maken van hun pagina's op de site.
Harry van der Sleen

Financieel jaarverslag
We kijken terug op een positief financieel 2016. Het jaar is afgesloten met € 3.711 als
resultaat. In de begroting was uitgegaan van een positief resultaat van € 761. Het
resultaat is ten opzichte van de begroting verbeterd met € 2.950.
In het verslagjaar is het onderscheid tussen contributies en abonnementen afgeschaft.
Een nieuwe term is ingevoerd: contribuanten. Zij betalen allen dezelfde bijdrage,
namelijk € 14,50 per jaar. De contribuantenbijdragen wijken weinig af van de begroting.
De hogere opbrengsten zijn veroorzaakt door toevallige baten. Dit zijn baten welke niet
waren voorzien in de begroting, zoals: bijdrage Rabobank, resultaat tweede druk boek
Deurningerstraat.
De totale lasten overschrijden de begroting met slechts rond € 670,00. Bij alle kosten
zien we afwijkingen ten opzichte van de begroting.
In deze overschrijving zijn ook de kosten van het Joods monument aan de Molenstraat
verrekend.
Peter Janssen, penningmeester
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Resultatenrekening 2016

BATEN
bijdragen contribuanten
abonnementen
contributies
overige inkomsten
advertenties Sliepsteen
verkopen n Sliepsteen en boeken
diversen, o.a. voorg. jaren
overige baten dit boekjaar
cursus Geschiedenis Enschede
boek Deurningerstraat
giften
andere inkomsten HKG
rente bankrekeningen

uitkomst

begroting

uitkomst

2016

2016

2015

€

€

€

31.023,16
31.023,16

31.291,00

31.291,00

22.689,55
10.095,25
32.784,80

1.980,00
1.338,12
1.551,77
535,35
1.434,40
25,00
800,00
326,53

2.100,00
750,00
800,00
450,00

2.095,00
1.216,08
1.110,74
1.327,50
1.070,25
3.900,10
800,00
332,30

39.014,33

35.391,00

44.636,77

9.709,60
6.050,00
5.565,94

10.070,00
6.050,00
5.010,00

10.470,45
6.050,00
5.105,78

21.325,54

21.130,00

21.626,23

284,30
43,56
552,50

350,00
700,00

291,04
193,42
632,11

880,36

1.050,00

1.116,57

3.490,44
1.274,00
1.035,40

3.500,00
1.250,00
500,00
1.200,00

3.441,13
1.456,68
553,36
1.035,40

5.799,84

6.450,00

6.486,57

1.465,32
2.770,57

2.450,00

2.591,47

871,00
783,54
586,00
820,85

2.200,00
750,00
600,00

545,84
1.010,40
174,90
721,20

7.297,28

6.000,00

2.452,34

35.303,02

34.630,00

34.273,18

3.711,31

761,00

LASTEN
n Sliepsteen
drukwerk
opmaak
verzending
n Hoesbreef
drukwerk
enveloppen/overige kosten
verzending post
overige kosten
huur Prismare
sociëteit
werkgroepen
Historische Kring Glanerbrug

joods monument
bureaukosten
ICT
onderhoud informatieborden
afschrijvingen
algemene kosten

SALDO

positief

positief

€
-

10.363,59
positief
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Balans per 31 december
2016
€

ACTIVA

2015
€

Kassen
Banken
Inventaris archief
Kantoor inventaris
Oude nummers n Sliepsteen
Boeken
Diverse vorderingen
Vooruitbetalingen

122
126.781
1.173
841
1
3.776
1.907
80

58
74.667
1
1
1

Totaal aktiva

134.680

76.356

10.901
3.711
50.077
56.087
750
5.052
8.101

10.898
10.364
39.582
804
3.725
10.984

134.680

76.356

pm

1.289
339

PASSIVA
Eigen vermogen
onverdeeld exploitatiesaldo
Publicatiefonds
Frits te Lintelofonds
Cato Elderinksfonds
Projekt Deurningerstraat
Reserve lustrum 2018
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen opbrengsten
Totaal passiva

Voorstel bestemming onverdeeld exploitatiesaldo:
het gehele exploitatiesaldo toevoegen aan het Publicatiefonds

Begroting 2017
2017

2016

BATEN
contribuanten
overige inkomsten
advertenties Sliepsteen

€ 29.507,50
€ 29.507,50

€ 31.291,00
€ 31.291,00

€ 1.980,00

€ 2.100,00
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verkopen
diversen
andere inkomsten
rente bankrekeningen

€ 750,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 300,00
€ 34.337,50

€ 750,00
€ 800,00
€ 450,00
€ 35.391,00

€ 9.800,00
€ 6.050,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00
€ 22.850,00

€ 10.070,00
€ 6.050,00
€ 5.010,00
€€ 21.130,00

pm

€-

€ 350,00
€ 700,00
€ 1.050,00

€ 3.455,00
€ 850,00
€ 400,00

€ 3.500,00
€ 850,00
€ 400,00

pm

LASTEN
n Sliepsteen
drukwerk
opmaak
verzending
vergoeding auteurs
n Hoesbreef
drukwerk
verzendkosten
overige kosten
huur Prismare
sociëteit
huur
sprekers
overige
werkgroepen
project Deurningerstraat
project Hogeland
historische kring Glanerbrug HKG
huur
overige kosten
bureaukosten
jaarvergadering
bankkosten
bestuursvergoeding
ICT
ontwikkeling web-site
onderhoud informatieborden
algemene kosten

SALDO

pm

pm

pm

€ 500,00
pm

€ 500,00
€-

pm

pm

€ 1.035,00
€ 165,00
€ 750,00
€ 250,00
€ 885,00
€ 350,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 750,00
€ 600,00
€ 15.990,00

€ 1.035,00
€ 165,00
€ 1.100,00
€ 150,00
€ 850,00
€ 350,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 750,00
€ 600,00
€ 12.450,00

€ 38.840,00

€ 34.630,00

€ -4.502,50
negatief

€
-

€ 761,00
positief
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