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Om jou als lid van de Heemkundevereniging nog beter te informeren over allerlei zaken waar het bestuur mee bezig is, 

hebben wij besloten om regelmatig een nieuwsbrief rond te sturen. Zo kunnen we jullie precies op de  hoogte houden.  

Hierbij de eerste aflevering. 

 

Het fotoalbum van de Plusmarkten. 

 
Geruime tijd geleden werden we benaderd door de heren Huls en Wallerbosch, eigenaren van de Plussupermarkten, 

met het verzoek om mee te willen werken aan een fotoboek over de geschiedenis van Borne. Het ging daarbij om 

teksten en foto’s. Samen met het schrijverscollectief hebben we hier het afgelopen jaar hard aan gewerkt en inmiddels 

ligt het boek, getiteld Bijzonder Borne, bij de drukker. Het omvat 24 onderwerpen uit de historie met daarbij zo’n 250 

foto’s. Een aantal foto’s wordt direct afgedrukt in het boek en de overigen kan men verkrijgen bij het kopen van de 

boodschappen. Door te sparen en te verzamelen krijgt men zo een uniek boekwerk over Borne. Vlak voor de 

presentatie van het boek, worden flyers huis-aan-huis bezorgd met daarop een bon waarmee het boek gratis bij de 

Plussupermarkten verkregen kan worden.  

Als Heemkunde zijn wij bijzonder trots op dit resultaat en wij wensen eenieder heel veel lees– en verzamelplezier toe. 

 

Digitalisering van het bevolkingsarchief 

 
De oude registers van volkstellingen, de bevolkingsregisters, maar ook honderduizenden persoonskaarten, 

gezinskaarten en woningkaarten worden gescand. Een groot deel van deze omvangrijke klus zal worden uitgevoerd 

door medewerkers van de SWB op hun locatie aan de Burenweg. Dit in samenwerking met professionals van 2dA uit 

Nijmegen. 

De scans moeten echter nog worden voorzien van zogeheten metadata, oftewel gegevens over de scan, waaronder 

namen en geboortedata van de personen die op de scan vermeld staan. Voor deze klus werkt het gemeentelijk archief 

nauw samen met de Heemkundevereniging. Hiervoor werden vrijwilligers gezocht. Inmiddels hebben zich een aantal 

mensen opgegeven, maar het zou de klus vergemakkelijken als de groep iets groter zou kunnen worden. Vandaar 

nogmaals deze oproep: Mocht jij nog wat tijd over hebben en het oude schrift enigszins machtig zijn, redelijk goed 

kunnen typen en op deze manier willen helpen om de Bornse geschiedenis verder te ontsluiten, meld je dan bij het 

bestuur of via info@heemkundeborne.nl  

Je mag uiteraard zelf bepalen hoeveel tijd je hiervoor wilt inzetten. Alle hulp is welkom.  

Medewerkers van het gemeentearchief zullen de vrijwilligers uitnodigen voor een eerste kennismaking, geven 

vervolgens instructie en blijven bereid je te begeleiden.  



Ben jij degene die we zoeken? 

 

Tijdens onze laatste Algemene Ledenvergadering 

hebben we afscheid moeten nemen van Frans Mars, 

penningmeester, Harrie Rouhof, coordinator HIP en 

Leo Bult, coordinator Boorn en Boerschop.  

Erik Mijnheer heeft inmiddels de taak van Frank 

Mars overgenomen en is nu penningmeester. Leo 

heeft aangekondigd om zijn werk voor ons magazine 

te willen voortzetten, maar stapt wel uit het bestuur. 

Deze taken zijn dus weer gevuld. We hebben alleen 

nog geen opvolger gevonden voor Harrie Rouhof. In 

het Historisch Informatiepunt, gevestigd in het 

Kulturhus, zijn zo’n tien vrijwilligers actief met het 

registreren en documenteren van zaken die met de 

geschiedenis van ons dorp te maken hebben, 

waaronder bidprentjes, foto’s, kaarten en andere 

belangrijke documenten. Dat gebeurt op de dinsdag-, 

woensdag– en donderdagochtend. De vrijwilligers 

werken veelal zelfstandig. Toch zouden we hier graag een coordinator willen hebben, een aanspreekpunt, die samen 

met de vrijwilligers de verschillende werkzaamheden bepaalt en bespreekt. Tevens zouden we het aantal vrijwilligers 

dat werkzaamheden uitvoert in het HIP willen uitbreiden. Ben jij degene die we zoeken, lijkt je dit werk leuk of wil je 

ons in het bestuur komen versterken, stuur dan een berichtje naar info@heemkundeborne.nl of meld je aan bij het 

bestuur. Je kunt ook alvast een kijkje gaan nemen bij het HIP, in de muziekschool van het Kulturhus en je daar laten 

informeren.  

 

De Lemerij 

 

Het zal je niet ontgaan zijn, dat er veel commotie is rondom de boerderij de Lemerij op de Veldkamp. Het pand ligt in 

het nieuwe industrieterrein. Borne is eigenaar van 

het pand dat op de gemeentelijke monumentenlijst 

staat, maar de gemeente Hengelo is eigenaar van 

de grond en die grond moet worden verkocht. De 

WOZ waarde bedraagt weliswaar 677.000 euro, 

maar is opnieuw getaxeerd voor 0 euro. Ook de 

grondprijs is aanzienlijk verlaagd. Borne heeft 

onlangs de boerderij aan Hengelo overgedragen. 

De Heemkundevereniging, de Mileuraad Twente 

en het wijkcomité Wensink Zuid hebben door 

middel van brieven hun bezorgdheid geuit en er 

heeft inmiddels een goed gesprek plaats gevonden 

met de projectleiders van beide gemeenten en de 

Erfgoedcommissie. Er is ons medegedeeld dat de 

kavel met daarop de gebouwen verkocht worden 

met daarbij de restrictie dat het geheel 

gerestaureeerd moet worden. De grondoppervlakte 

is zo’n 7000 vierkante meter en daarop mag tevens voor maximaal 35 procent bebouwd worden. Als Heemkunde 

hebben we gezegd dat wij dit vrij fors vinden. De schuur achter de boerderij mag gesloopt worden en hier kan 

nieuwbouw plaats vinden. Het groen zou eveneens voor een groot deel behouden moeten blijven. De bomen zijn al 

behoorlijk op leeftijd.  

Wij hebben allen onze bezwaren duidelijk aangegeven en tevens nog eens benadrukt dat het wantrouwen voor wat 

betreft de positieve bedoelingen van de gemeente Hengelo erg groot is. De ervaring met de boerderij Klaas an de Brug 

staat immers nog heel scherp in ons geheugen gegrift. Ook dit monument zou behouden blijven! Met de belofte dat we 

op de hoogte worden gehouden van het verdere verloop zijn we uit elkaar gegaan.  

 

Samenwerking 

 

Op initiatief van de Heemkunde wordt samenwerking gezocht met het gemeentelijk archief. Immers er zijn veel zaken 

die we beide doen en wellicht zelfs overlappen. Denk aan het verzamelen van foto’s en documenten. Hierop is positief 

gereageerd en de eerste gesprekken hebben plaats gevonden. Hierbij wordt ook de bibliotheek betrokken. We zouden 

elkaar immers kunnen ondersteunen. In de nieuwbouw van Het Huis van Borne hopen we op een mooie locatie in de 

buurt  van het archief, dan zouden we eenvoudig samen op kunnen trekken.  

 



Vooral voor het HIP. Een plek, goed zichtbaar voor het publiek zou perfect zijn. Daar zetten we op in. Maar zoals 

gezegd, de gesprekken zijn gaande, de neuzen staan dezelfde kant op. Iedereen ziet het voordeel van een verdere 

samenwerking en nu verder.  

 

 

Beste mensen dit was het nieuws voor dit moment. Jullie zien dat we als bestuur met veel zaken bezig zijn, met name 

gericht op de toekomst. Kun of wil je ons ondersteunen, meld je dan aan.  

Rest mij nog de agenda van de komende ledenavonden te vermelden. Wellicht komen we elkaar tegen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur 

Heemkunde Borne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik ook eens op onze nieuwe website : Heemkundeborne.nl 

Of volg ons op Facebook en Instagram: Heemkundeverenigingborne.nl 

Agenda: 

8 maart::  

Derk Rouwhorst vertelt over Herman Haverkate sr. Een bekend journalist en 

schrijver 

13 april:  

Gerard Post houdt een lezing over de Twentse Markestenen 

10 mei : 

Johan Graas vertelt het verhaal van Ab Homburg, de vliegenier die in WOII bij 

Bornerbroek om het leven kwam. 

    

De ledenavonden vinden plaats in de Stefans Hof en beginnen om 19.30u. 
 


