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              Jaarverslag van het jaar 2020 van de Heemkundevereniging Borne 

 

1. Ledenaantal 

In 2020 is het aantal leden met 1 toegenomen. Er waren 16 afzeggingen en 17 
aanmeldingen. Er zijn thans 566 leden. Er zijn thans 272 persoonlijke leden en 294 leden in 
gezinsverband.                

2. Bestuurszaken 

Bestuur formatie: Het bestuur bestond uit de volgende leden: Annemarie Haak (voorzitter), 
Bertie Velthuis (secretaris), Frank Mars (penningmeester), Leo Bult en Harrie Rouhof. Dit 
aantal was te gering. Conforme de afspraak gemaakt in de Algemene ledenvergadering was 
het mogelijk om tussentijds het bestuur uit te breiden met extra leden. Dit is halverwege 
2020 gebeurd. Na enige tijd “meegelopen” te hebben is Frans Edelijn  medio 2020 tot het 
bestuur toegetreden. Het bestuur kwam, onder leiding van de voorzitter 6 keer, waarvan 3 
keer middels “zoom” bij elkaar.  Er heeft veelvuldig telefonisch of middels Whats app 
overleg plaatsgevonden.                                                                                                                                                                                  

      3.   De werkgroepen binnen onze vereniging 

 - Activiteitencommissie (o.a. ledenavonden) 

Op woensdag 13  januari werd de traditionele “niejjoarsvisiet” gehouden. De avond werd 
verzorgd door de Gama’s . De tweeling broers hebben ons prima vermaakt met liedjes uit de 
jaren 60 en 70. Onze gasten werden getrakteerd op koffie met kniepertjes en in de pauze 
werd er een borrel aangeboden. 

Op  donderdag 6 februari werd de Algemene ledenvergadering gehouden in het Kulturhus 
te Borne. (Zie notulen)  Na de pauze werd een film gedraaid.   

De volgende ledenavonden stonden gepland op woensdag 18 maart  en donderdag 16 april. 
De uitnodigingen hiertoe lagen klaar. Corona strooide echter roet in het eten.  Corona 
maakte het ook onmogelijk in het najaar van 2020 ledenavonden te organiseren. 

De geplande excursie, dit jaar naar Duitsland, kon geen doorgang vinden.  

In het voorjaar zouden we een bus met leden van de Heimatverein Rheine voor een excursie 
in Borne en omstreken ontvangen. Dit kon niet doorgaan.    

 

             

                                                                                                                                                                                                                  



      - Boeken- 

Er was dit jaar geen boekenmarkt Onze boeken en de Boorn & Boerschop” werden 
verkocht bij Bruna en bij het H.I.P.. Alle boeken kosten € 5,-- met uitzondering van het  
“jongste” boek “Borne, uit die tijd gekenschetst” dat € 10,-- kost. Bij de avonden van 13 
januari en 6 februari zijn boeken aan belangstellenden gegeven                                                                                                         

     - Werkgroep Schrijverscollectief en redactie B.& B 

 Het schrijverscollectief kwam op 27 januari bijeen. Corona maakte het onmogelijk vaker bij 
elkaar te komen. De verder contacten liepen dit jaar middels mail. Ondanks deze 
omstandigheden is het gelukt om. vooral door de inbreng van de schrijver, drie mooie 
edities van Boorn & Boerschop uit te brengen, met als uitschieter de uitgave van april, een 
mooie editie rondom de bevrijding dat in grotere oplagen gretig aftrek vond. Na het vertrek 
van Anja Tanke als redactielid, wordt de redactie gevormd door Jurrie Haak en Hans Nijhof. 
Anja heeft nu een adviserende rol en zal als zodanig ook bij het collectief betrokken blijven. 
Overige punten van aandacht waren het aanleveren en verwerken van kopij en de bronnen 
die daarvoor kunnen worden aangeboord. Er werden ook door enkele leden van onze 
vereniging suggesties aangedragen. Deze zijn doorgespeeld naar de schrijvers om er, indien 
geschikt, een artikel van te maken.                                                                                                                                               
Het succes van het themanummer gaf aanleiding om te besluiten vaker een dergelijke 
uitgave te verzorgen, maar dan wel als zich een geschikte gelegenheid aandient. Zo zal het 
textielfestival in 2021 mogelijk een uitgangspunt zijn voor een themanummer rond dit 
onderwerp. Ideeën zijn geopperd, maar er bestaat nu, ten tijde van de maatregelen m.b.t. 
de pandemie, nog onzekerheid over de daadwerkelijke uitvoering.                                                                                                                                                                                                
Binnen het schrijverscollectief leeft de gedachte dat Boorn & Boerschop nog meer onder de 
aandacht van de Bornse bevolking gebracht kan worden. De persmomenten, voorafgaande 
aan het uitkomen van het aprilnummer hebben zeker effect gehad en  bewezen dat er een 
grotere algemene belangstelling bestaat voor het verenigingsmagazijn. Het 
schrijverscollectief zal zich blijven inzetten voor een verantwoorde inhoud daarvan.  

 

 - Werkgroep Historisch Informatie Punt   

Het jaar 2020 heeft voor deze werkgroep ook in het teken van de coronapandemie 
gestaan. Toen deze in maart uitbrak hebben we, mede omdat de medewerkers qua leeftijd 
tot de risicogroep behoren,  het H.I.P moeten sluiten. Toen in de zomer de eerste lock 
down was opgeheven hebben we overwogen, onder voorwaarden, weer open te gaan. Een 
peiling onder de medewerkers toonde aan dat men de risico’s hiervan te groot achtte. De 
rest van het jaar is het H.I.P. gesloten gebleven.                                                                                                        
Voor de eerste lock down is het besturingssysteem van de computers omgezet naar 
Windows 10. Mede dankzij de belangeloze inzet van een zoon van de voorzitter is deze 
operatie vlekkeloos verlopen. In deze periode is ook het project Bornse Courant afgerond.                                                                                                    
De volledige jaargangen van 1990 tot 2019 zijn nu in ons bezit. Ook dit jaar zijn er 
schenkingen ontvangen. Wij zijn de gevers hiervoor erkentelijk. Bijzonder hieronder waren 
de negatieven op glas van foto’s: o.a. met opnamen uit de tweede wereldoorlog. Deze 
negatieven zijn ontwikkeld; enkele foto’s zijn gebruikt voor de speciale uitgave van Boorn & 
Boerschop over 75 jaar bevrijding.                                                                                                                          
Tijdens de sluiting is er nog gewerkt aan enkele verzoeken om informatie. De historische 
sociëteit Enschede/Lonneker is geholpen bij een zoektocht naar een joodse begraafplaats 
bij de landweer in Buren, die al in 1750 zou bestaan.                                                                                                                            
De fotowerkgroep heeft voor het project “viltjes van vroeger” foto’s uitgezocht. 



                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Werkgroep ”Open monumentendag”                                                                                                                         

Het landelijke thema was “Leermonument”. Naast gebruikelijke PR activiteiten werden er 
op meerdere plaatsen spandoeken omtrent de OMD in Borne opgehangen..                                                                                                                                        
Er waren 6 monumenten, te weten het Bussemakerhuis, de Doopsgezinde kerk, het Dorset 
Mansion House, de Oude Kerk, de Stephanuskerk, en het Spanjaard gemaal 
(watermachientje) opengesteld. Anders dan andere jaren waren de toren van de oude 
kerk, om reden dat de ruimte hier te beperkt is, en de Bornse synagoge, om reden dat daar 
andere activiteiten waren, niet open gesteld.                                                                                                                                           
Dit jaar waren er in 3 monumenten zgn. “Escape Rooms”. Te weten op de locaties 
Bussemakerhuis, de voormalige synagoge, het Dorset Mansion House. Het aantal 
bezoekers was beperkt. Corona zal hiervan de reden zijn geweest.                                                                    
Dit jaar werd er voor het eerst een zgn. monumentenrun gehouden Ruim 25 deelnemers 
bezochten, hardlopend onder leiding van Henk Passie,  monumenten in het dorp Borne en 
het aanliggende buitengebied, tot in Hertme. Dit gebeuren kan een succes worden 
genoemd. Het verdient een vervolg.                                                                                                                                                                                                
De traditionele “klassen dag” voor leerlingen van de groepen 7 en 8, is om reden van 
corona niet gehouden. 

- Algemeen   

2020 was het eerste jaar waarin de leden van de vereniging middels mail  berichten 
ontvingen. Helaas beschikken wij niet over de mailadressen van al onze leden. Reeds 
meerdere keren is opgeroepen deze te geven.                                                                                                                                          
Contact houden met onze leden was in dit corona jaar moeilijk. Samen met de Boorn & 
Boerschop editie van december is aan de leden een afdruk van een pentekening van Willem 
Peters  en een fraaie balpen geschonken. Tevens ging deze Boorn & Boerschop vergezeld 
van een nieuwjaarswens van ons bestuur.  

                                                                                                                                                                                                                                                   

- Exposities  

Er waren dit jaar geen exposities.  De werkgroep “expositie Borne 75 jaar bevrijd”  was eind 
maart  gereed om deze expositie daadwekelijk in t Dijkhuis in te richten. Corona maakte dit 
onmogelijk. De expositie zal in 2021 plaatsvinden  

- Magazijn. 

Het magazijn in een deel van de voormalige rijwielstalling van “Borne 28” geeft voldoende 
opslag mogelijkheden. Het magazijn in ’t Dijkhuis heeft naar behoren gefunctioneerd. 

                                                                                                                                                                                                                                                        
- Internetsite www.heemkundeborne.nl 

Deze site, welke werd beheerd door webmaster Bart Hogeweg,  wordt frequent bezocht. 
Voor vragen en aanvullingen van deze site kunt u terecht via info@heemkundeborne.nl. En 
voor vragen van meer historische aard op archief@heemkundeborne.nl.  Ook is de 
Heemkundevereniging actief op Facebook. 

 



Het bestuur van Heemkundevereniging Borne spreekt haar hartelijke dank uit voor alle 
genoemde en niet genoemde actieve leden, zoals ook aan alle andere meewerkende en/of 
steunende instanties.   

Ze hoopt op een verdergaande vruchtbare voortzetting. 

Borne, 20 januari 2021                                                                                                                                                 
Namens het bestuur,                                                                                                                                              
A.M.Velthuis                                                                                                                                                                    
(secretaris) 

 
 
 


