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Jaarverslag van het jaar 2021 van de Heemkundevereniging Borne

1. Ledenaantal
In 2021 is het aantal leden met 7 toegenomen. Er waren 1 afzeggingen en 19 aanmeldingen.
Er zijn thans 427 leden.
2. Bestuurszaken
Bestuur formatie: Het bestuur bestond uit de volgende leden: Annemarie Haak (voorzitter),
Bertie Velthuis (secretaris), Frank Mars (penningmeester), Leo Bult, Harrie Rouhof, Frans
Edelijn en Erik Mijnheer. Frans Edelijn heeft reeds sinds medio 2020 “meegelopen”. Erik
heeft dit gedaan sinds medio 2021. Beiden zijn tijdens de Alg. ledenvergadering van het jaar
2020 op 13 oktober 2021 tot het bestuur toegetreden. Het bestuur is hiermee compleet.
Het bestuur kwam, onder leiding van de voorzitter 7 keer, waarvan 2 keer middels “zoom”
bij elkaar. Er heeft veelvuldig telefonisch of middels de app. groep overleg plaatsgevonden.
3. De werkgroepen binnen onze vereniging
‐ Activiteitencommissie (o.a. ledenavonden)
In de eerste helft van 2021 is er, om reden van Corona, geen ledenavond geweest.
Ook de traditionele niejjoarsvisiet kon geen doorgang vinden.
Op woensdag 13 oktober was de Algemene ledenvergadering over het jaar 2020. Het
financieel jaarverslag over het jaar 2021 en de begroting voor het jaar 2022 zijn niet
besproken. Met goedkeuring van de vergadering is afgesproken deze stukken in de alg.
vergadering m.b.t. het jaar 2021 te bespreken. De notulen van de alg. ledenvergadering
2020 zijn opgemaakt. Aansluitend aan de Alg. ledenvergadering werd een lezing verzorgd
door Annette Evertzen. Zij vertelde over haar nieuwe boek met de titel “Sober en Nijver”
Dit boek handelt over de grote Doopsgezinde gemeenschap in Borne. Een gemeenschap
welke zeer ondernemend was en welvaart in Borne bracht. De gemeenschap was zeer
hecht. De families Bussemaker, ten Cate en Hulshof vormden de kern. Bezoekers van de
avond konden, tegen een gereduceerd tarief, inschrijven voor het binnen een week te
verschijnen boek.
Op donderdag 11 november werd een lezing verzorgd door onze oud dorpsgenoot Jan van
Rijn. Hij vertelde over de archeoloog Friedrich Schliemann. Een autodidact, die veel
onderzoek heeft gedaan ter plaatse van het historische Troje. De lezing was goed. Er waren
echter slechts 25 bezoekers. Corona wierp zijn schaduw vooruit. De lezing van december
kon geen doorgang vinden.
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.

‐ Werkgroep Schrijverscollectief en redactie B.& B
Tijdens de duur van de pandemie is het schrijverscollectief sinds januari 2020 slechts één
keer bij elkaar geweest en wel op 5 oktober 2021. Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan bij
het overlijden van Hans Leuverink en Anja Tanke, die beiden veel hebben bijgedragen aan
Boorn en Boerschop. Hans voornamelijk als tekenaar en Anja als gedreven redactielid en
adviseur.
De contacten binnen het collectief verliepen over het algemeen via de mail. Ondanks de
communicatie ‘op afstand’ hebben de schrijvers goede bijdragen kunnen leveren aan ons
magazine. Alle drie de uitgaven van 2021 zijn goed ontvangen. De special met als thema ‘De
rode draad’ heeft positieve reacties opgeleverd en is ook in de vrije verkoop, met 81 stuks,
goed verkocht.
Inhoudelijk zijn er ideeën besproken voor de opzet van enkele nieuwe en terugkerende
rubriekjes. Het resultaat zal zichtbaar zijn in de komende uitgaven.
Ook is besloten dat schrijvers en redactie deel gaan nemen aan een project waarmee op een
bijzondere manier de geschiedenis van Borne in foto’s en tekst zal worden aangeboden aan
de inwoners. De ontwikkeling van dit project vergt aandacht en tijd. Het uiteindelijke
resultaat zal t.z.t. bekend worden gemaakt via de pers.
Het schrijverscollectief blijft zich inzetten voor een aantrekkelijke en verantwoorde inhoud
van Boorn en Boerschop.

‐ Werkgroep Historisch Informatie Punt
Ook in 2021 heeft het jaar voor deze werkgroep grotendeels in het teken gestaan van de
maatregelen die werden getroffen i.v.m. de corona‐pandemie. Door de algehele lock‐down
was het HIP de eerste helft van het jaar gesloten. Na de zomer gingen het weer open. Alle
medewerkers waren bereid hun werkzaamheden weer op te pakken. Toen na enige
maanden de besmettingscijfers weer opliepen waren we gedwongen om het HIP opnieuw te
sluiten.
Tijdens de gedwongen sluiting was het toch mogelijk om in ons archief de verzameling
bidprentjes uit te breiden met liefst 400 exemplaren.
De werkgroep krantenknipsels heeft tijdens de lock‐down alle lokale en regionale kranten
verzameld om deze tijdens de geopende maanden te verwerken.
Na het stoppen van de Bornse Courant hebben we van hen het fotoarchief mogen
ontvangen. De fotowerkgroep is hiermee bezig geweest.
Ook in 2021 hebben we weer enkele schenkingen gekregen. We zijn de gevers hiervoor
bijzonder erkentelijk. We hebben de laatste jaargangen van de Bornse Courant aan de
bestaande verzameling kunnen toevoegen.

Door een medewerker van de fotowerkgroep zijn alle nummers van Boorn & Boerschop (71)
geplaatst In MijnStadMijnDorp in collectie Tijdschrift Boorn en Boerschop Borne. M.b.v. de
zoekmachine van deze website kan er gezocht worden in deze uitgaven.
‐ bijzondere schenking
Via het ere lid Henk Woolderink kwamen wij in het bezit van de volgende zaken:
1. Met de hand overgeschreven koop, hypotheek en testamentaktes betreffende de
gemeente Borne in de periode 1811‐1837 (1842). Het bestuur denkt na hoe deze
schriften met hard kaft het beste bewaard kunnen worden.
2. Een stalenboek uit 1811 en een verfreceptenboek uit 1809 van de ooit vele generatie
in Borne gedreven belangrijke textieldrukkerij van de fam Mulder. Deze stukken wenst
de vereniging vanwege haar achtergrond in de textiel te schenken aan het
Bussenmakershuis te Borne.
3. Andere stukken van de fam. Mulder die via via bij Henk Woolderink terecht zijn
gekomen. De stukken zal de vereniging schenken aan de gemeente Borne vanwege haar
historische betekenis.
3.1 Vijftien originele charters en koopbrieven waarvan er dertien op perkament 1578 ‐
1726 vastgelegd zijn; deze oorkonden zullen op kosten van het de gemeente Borne, door
het Restauratieatelier Hoogduin te Delft geschoond, gevlakt, licht gerestaureerd,
gefotografeerd en vervolgens voor ideale conservering in zuurvrije 3D‐bergingen
geplaatst. Mevrouw Van Harten van de Heemkundevereniging heeft de oorkonden in de
jaren '80 voorzien van handgeschreven transcripties. De heer Woolderink heeft later de
laatste hand gelegd aan het vervolmaken van de transcripties. Deze zullen worden
omgezet naar elektronische tekst en toegevoegd aan de inventaris.
3.2 twee kerkboeken en vele losse kwitanties die betrekking hebben op de
Waterstaatskerk
3.3 Boek betreffende de inning van lokale belasting (2e helft 18e eeuw)

‐ Werkgroep ”Open monumentendag”
Het landelijke thema was “Mijn monument is jou monument”. Naast gebruikelijke PR.
activiteiten werden er op meerdere plaatsen spandoeken omtrent de OMD in Borne
opgehangen.
Er waren 7 monumenten, te weten het Bussemakerhuis, de Doopsgezinde kerk, het Dorset
Mansion House, de Oude Kerk, de Stephanuskerk, de Bornse Synagoge en het Spanjaard
gemaal (watermachientje) opengesteld. Anders dan andere jaren was de toren van de oude
kerk, om reden van de te beperkte ruimte, niet open gesteld. In twee monumenten was een
“verrassingsdoos” opgesteld. Het bezoek aan de monumenten was zeer beperkt.
Dit jaar werd er, na enige jaren, weer een fietstocht langs ongeveer 20 monumenten, in het
dorp maar ook in het buitengebied, gehouden. Er werd gefietst in twee groepen, samen
ongeveer 25 personen. De fietstocht was een succes.
Dit was ook het geval met de zgn. monumentenrun. De hieraan deelnemende lopers, ruim
25 verdeeld over 2 groepen, bezochten, monumenten in het dorp Borne en het aanliggende
buitengebied, tot in Hertme. De monumentenrun stond onder leiding van Henk Passies.
De fietsers en de lopers kregen onderweg een verfrissing. Na afloop was er voor alle
deelnemers koffie met krentewegge in het Bussemakerhuis.
De traditionele “klassen dag” voor leerlingen van de groepen 7 en 8, trok ongeveer 180
deelnemers.

‐ Algemeen
De leden werden 5 keer, middels mail, op de hoogte gebracht van al dan niet doorgaande
activiteiten. Leden waarvan wij niet over een mailadres beschikken kregen een bief.
Omtrent het al dan niet doorgaan van activiteiten werd ook middels de nieuwsbrief bericht
gegeven.
Helaas beschikken wij niet over de mailadressen van al onze leden. Reeds meerdere keren
is opgeroepen deze te geven.
De Boorn & Boerschop van december ging vergezeld van een nieuwjaarswens van ons
bestuur.
‐ Exposities
Er waren dit jaar geen exposities.
Door Leo Congert werden 40 panelen, elk met een foto en begeleidende tekst omtrent het
verleden van de textiel in Borne, vervaardigd. Deze panelen zijn in twee perioden van
ongeveer 8 weken bij verscheidene kledingwinkels in het centrum van Borne in de etalages
gezet.
‐

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.
‐

De website
De website is dit jaar geheel vernieuwd. Er is samenwerking gezocht met RTV Borne. Het
adres van de Internetsite is www.heemkundeborne.nl
Voor vragen en aanvullingen van deze site kunt u terecht via info@heemkundeborne.nl.
Er is gewerkt aan een systeem waarmee middels “kernwoorden” kan worden vastgesteld
of een bepaald onderwerp reeds in een vroegere uitgave, en zo ja in welke, in de B. & B. is
geplaatst. Dit systeem is thans in werking.
Voor vragen van meer historische aard kunnen gesteld worden op
hipheemkundeborne@gmail.com
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, 6 januari 2022
Namens het bestuur,
A.M.Velthuis
(secretaris)

