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Stichting “Oudheidkamer Hoolt’n” 
 

NIEUWSBRIEF 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Augustus 2021                                                                                               Nummer 21-02 
___________________________________________________________________________ 

 
Algemeen 
 
In mei jl. werden bij de Oudheidkamer weer wat activiteiten opgepakt. Het startsein hiertoe werd 
min of  meer gegeven met het begin van de renovatie van de achterste expositieruimte.  
Ondertussen hebben  meerdere werkgroepen al weer de werkzaamheden opgepakt.  
Hoewel Covid-19 ook Nederland nog steeds in haar greep houdt en het er dus momenteel nog niet al 
te rooskleurig uitziet, blijven we toch nog vast houden aan het idee dat onze plannen voor de rest 
van dit jaar uitgevoerd kunnen worden. 
 
Bestuur 
 
In de laatste week van juli werden we opgeschrikt door het bericht dat Anne Jansen met spoed met 
een maagbloeding in het ziekenhuis was opgenomen. Het liet zich in eerste instanties behoorlijk 
ernstig aanzien. Gelukkig is Anne ondertussen weer thuis, maar heeft nog wel een flinke periode 
nodig om weer aan te sterken.  
 
Jaarverslag 
 
Het jaarverslag van de Oudheidkamer over het boekjaar 2020, met de jaarrekening over 2020, is in 
de bestuursvergadering van 12 mei jl. goedgekeurd en ondertussen gedeponeerd bij de gemeente 
Rijssen-Holten.  
 
Huisvesting 
 
Renovatie achterste expositieruimte 
 
In 1987 kwam het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Holten op de Smidsbelt gereed en kreeg  
de VVV de beschikking over het grootste deel van het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat. 
De in dat jaar opgerichte Stichting Oudheidkamer Hoolt’n mocht ook een klein deel van het gebouw 
inrichten als expositieruimte, het huidige achterste gedeelte van de expositieruimten. Sindsdien is 
aan dit deel van de expositieruimten weinig veranderd, ook niet in 2010 toen de Oudheidkamer de 
beschikking kreeg over het gehele pand aan de Dorpsstraat en de ruimten door werkzaamheden van 
met name onze Onderhoudsgroep een complete gedaanteverandering ondergingen. Bij het 
periodieke overleg met de gebouwenbeheerder van de gemeente Rijssen-Holten is een aantal keren 
de wens aan de orde geweest tot renovatie van dit deel van deze expositieruimte. Vooral het 
stroomverbruik van de verlichting en het brandgevaar door het veel te warm worden van de lampen 
waren de aanleiding  tot deze wens. Najaar 2020 kwam de toezegging dat de achterste ruimte 
gerenoveerd zou worden. Met name door de coronaproblematiek werd de uitvoering hiervan wat 
vertraagd. Maar in mei jl. was het zover. De onderhoudsgroep, aangevuld met Henk Wansink, ging 
aan de slag met het weg halen van het plafond, verlichting en wanden, zodat de mensen van 
Bouwbedrijf Pinkert en Erik Blumink aan de slag konden met het renoveren van de ruimte. 
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Eind juni was de klus geklaard en werd een mooi gerenoveerde expositieruimte opgeleverd. 
 
 
Regeldrift  overheid 
 
Ook stichtingen en verenigingen welke puur drijven op de inzet van vrijwilligers krijgen steeds meer 
te maken met aangescherpte regelgeving vanuit de overheid (Nederlandse – EU) . 
 
ANBI 
 
Teneinde de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) te behouden is per 1 juli 2021 de 
publicatieplicht weer verder aangescherpt door de Nederlandse Belastingdienst. We hebben een lijst 
toegestuurd gekregen met gegevens betrekking hebbende op de stichting, welke op de website van 
de Oudheidkamer gepubliceerd en regelmatig vernieuwd moet worden. Wij menen aan deze 
voorwaarden te kunnen voldoen door op de website van de Oudheidkamer het jaarverslag, inclusief 
de jaarrekening, en het  beleidsplan te publiceren. 
 
WBTR 
 
De per 1 juli 2021 ingegane WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) verlangt onder andere 
strengere eisen aan onder meer bestuurlijke besluitvorming en financiële transacties. Dit om 
conflicten te voorkomen en om er bij discussies met leden en externen op terug te kunnen vallen. 
Ook een belangrijk element is de uitgebreide persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van 
bestuursleden als er iets niet in orde is. Mogelijk worden statutenwijzigingen zelfs noodzakelijk. Voor 
zover wij kunnen beoordelen is een statutenwijziging bij de Oudheidkamer niet noodzakelijk. 
 
Beleidsplan 2021-2025 
 

Gepland was dat in 2020 voor de Stichting “Oudheidkamer Hoolt’n” een nieuw beleidsplan zou 
worden opgesteld voor de periode 2021 – 2025. Door de corona uitbraak in Nederland begin maart 
2020 en de daarop volgende coronamaatregelen door de overheid om verdere verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen, kwamen de activiteiten bij de oudheidkamer op een wel heel laag pitje te 
staan. Het opmaken en vaststellen van een beleidsplan voor de periode 2021-2025 werd dan ook 
even in de ijskast gezet. 
Begin 2021 werd het maken van een beleidsplan 2021-2025 weer opgepakt en is in april jl. definitief 
vastgesteld en zal binnenkort  op de website van de Oudheid gepubliceerd worden. 
 
Vrijwilligers 
 
Door overlijden en leeftijd/gezondheidproblemen heeft de oudheidkamer de afgelopen jaren 
afscheid moeten nemen van meerdere vrijwilligers, ook nog vaak betrof het zeer betrokken 
vrijwilligers. En dit jaar stopten Fenneke ten Velde en Henk Oonk. 
Door de corona uitbraak zijn de activiteiten voor een flink deel een tijd lang stil komen te liggen en 
was het de vraag of er nog meer vrijwilligers af zouden haken en of het zou lukken het aantal 
vrijwilligers weer op niveau te krijgen. Dit lijkt gelukkig alleszins mee te vallen. Er hebben zich 
meerdere nieuwe vrijwilligers aangemeld, namelijk: Everdien Spakman-Stevens, Marietje de Grote en 
Hotze Wiersma. Daarnaast hebben zich nog een aantal kandidaten gemeld. 
 
Te elfder ure kregen we het droevige bericht dat onze vrijwilligster Albertha Dikkers-Wegstapel op  
3 augustus jl. is overleden. Albertha was in de jaren negentig van de vorige eeuw als vrijwilligster al 
actief betrokken bij de Oudheidkamer en vanaf de start van de werkgroep Foto lid van deze 
werkgroep. De laatste drie jaar woonde Albertha in het verzorgingshuis ’t Dijkhuis in Bathmen. Graag 
willen we de familie Dikkers condoleren en sterkte wensen met dit verlies.  
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Exposities 
 
Beëindigde expositie 
 
Bevrijdingsexpositie 
 
De Bevrijdingsexpositie opgezet In het kader van 75 Jaar Vrijheid was eind november 2019 al zo goed 
als volledig ingericht. Een expositie met veel eigen materiaal, maar ook met ingebracht materiaal. 
Het lag in de bedoeling dat vanaf begin april tot en met mei 2020 ook de Trouwzaal, de voormalige 
raadszaal,  gebruikt zou worden voor de expositie.  Zover is het echter niet gekomen. 
Er was nog een officiële opening van de Bevrijdingsexpositie begin maart 2020, direct daarna ging 
alles op slot en hebben weinig bezoekers de expositie kunnen beklijken. Begin mei 2021 werd deze 
expositie ontmanteld. 
 
Blijft staan 
 
Toneelclub O.C.H.  75 jaar. 
 
Op 12 augustus 2020 bestond de Toneelclub O.C.H. 75 jaar, dus een mooi moment voor een 
expositie in de Oudheidkamer. In maart 2020 werd een expositie ingericht over de 75-jarige 
Toneelclub O.C.H. – Ontspannings Club Holten. Doel van de toneelclub was toentertijd mensen te 
vermaken met toneelspellen, openluchtspellen en 
boerenbruiloften. Omdat er veel foto- en filmmateriaal 
beschikbaar is uit deze periode van 75 jaar, is het vooral een 
expositie geworden met dit materiaal. Foto’s die bij veel 
Holtenaren herinneringen oproepen. Helaas stak  het 
coronavirus een spaak in het wiel  voor de mogelijkheid de 
expositie te bezoeken en helaas voor de Toneelclub O.C.H. 
ook voor de geplande jubileumactiviteiten. 
Deze expositie nog blijft nog staan tot dit najaar. 
 
Nieuwe exposities 
 
Klederdrachtpoppen Diek Stegeman 
 

Zoals in vorige Nieuwsbrief al vermeld verkreeg de 
Oudheidkamer uit de nalatenschap van mevrouw Diek 
Stegeman een collectie klederdrachtpoppen. Hanny Agterkamp 
is met deze collectie klederdrachtpoppen aan de slag gegaan, is 
de kleding nog goed of moet het hersteld worden?  Mist er 
kleding, dan bij maken. Hanny waste en stevende de kleding en 
richtte daarna een heel mooie expositie met deze 
klederdrachtpoppen in.  De poppen dragen de traditionele 
drachten  uit verschillende Nederlandse streken en provincies. 

 
“Oude Holtense Kunstenaars”  
 
In de gerenoveerde achterste expositieruimte en in de 
voormalige raadszaal kan men de nieuwe thema-expositie  “Oude 
Holtense Kunstenaars” bekijken. 
Henk Mulder en Anne Jansen hebben meerdere kunststukken 
verzameld van inmiddels overleden Holtense teken- en 
schilderkunstenaars, zowel van professionele als van 
amateurkunstenaars. Uit een aanbod van meer dan 90 
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werkstukken hebben ze er 54 geselecteerd voor deze expositie. Grotendeels zijn de werkstukken 
voor deze expositie in bruikleen gegeven door familieleden van de betreffende kunstenaars. Bij de 
tentoongestelde kunststukken ligt het accent vooral op Holtense taferelen en afbeeldingen. 
Kunstenaars waarvan werken te zien zijn: 
Kees Bos – 1940-2002. Preparateur – schrijver – kunstenaar.  
Kees Bos zoon van Piet Bos stichter van Natuurmuseum Holterberg. In de expositie onder andere 
Korhoenders op heideveld op de Holterberg. 
Herman Berends – 1904-1986. Architect en kunstschilder. In de expositie 
onder andere Boerenkar op de Boschkamp. 
Riemko Berends – 1941-2019. Kunstenaar. In de expositie onder andere 
Smidsbelt met voormalige gemeentehuis. 
Henk Breedveld – 1918-1999. Architect en kunstenaar. In de expositie 
onder andere Koeien van Aaftink in de Holterbroek. 
Gerrit Gervedink-Nijhuis – 1921-2010. Huis- en hobbyschilder. In de 
expositie onder andere De Oude Molen in Bathmen. 
Hendrik Stukker – 1913-1979. Huis- en decoratieschilder. In de expositie onder andere Portret van 
Herman Klein Velderman. 
Geert Spakman – 1922-1992. Stukadoor en kunstenaar. In de expositie onder andere Portret Johan 
Wolters Sr. 
Kees Stoop – 1929-2019. Kunstenaar. In de expositie onder andere  Oude Kerkhof aan de 
Kerkhofsweg. 
 
Zoals al werd verwacht is de interesse voor deze expositie vooral van de zijde van de Holtenaren 
groot. 
 
Foto-exposities 

 
De werkgroep Foto verzorgt voortdurend foto-exposities in onder 
andere Woonzorgcentrum Diessenplas en Sporthal ’t Mossink in 
Holten. In de Diessenplas was tot december 2020 de foto-expositie 
‘Oude beroepen’ te zien. Deze foto-expositie is december 2020 
verhuisd naar het Kulturhus en hier aangevuld met historische 
foto’s van Holtense winkels. In Sporthal ’t Mossink  is nog steeds 
de foto-expositie OKIA.  Als de Sporthal weer toegankelijk is voor 

sporters en publiek gaat deze foto-expositie plaats maken voor een foto-expositie over IJsclub De 
Noordpool. 
 
Planning 
 
Planning komende exposities 
 
Onderstaand een overzicht van de planning exposities en expositiewisselingen. 

 

 Oktober 2021    -   maart 2022                MAC Holterberg 75 jaar (ondertussen 76 jaar) 
 

 Maart  2022      -    oktober  2022            Voetbalvereniging Holten 100 jaar.          
 
Bevrijding Holten - Stolpersteine  

 
Het Stolpersteine poetsen door de leerlingen van een Holtense basisschool groep 8 is een jaarlijkse 
activiteit in het kader van de herdenking van de bevrijding van Holten op 8 en 9 april 1945, 
georganiseerd in een samenwerkingsverband van de Oudheidkamer en de SVNF (Stichting Viering 
Nationale Feestdagen). Deze vond plaats op donderdag 8 april jl. 
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Dit jaar waren het een tweetal groepen 8 van de basisschool  
De Regenboog die gingen poetsen. Door de coronamaatregelen 
was er een aangepast programma. De leerlingen kwamen niet 
naar de Oudheidkamer, maar Jolanda Ulfman en Marc Fraser 
lieten in de school een film zien over de Stolpersteine en 
vertelden daar wat meer over de ‘struikelstenen’ de 
gedenksteentjes.  Ook kregen de leerlingen weer het boekje  
“In Herinnering “ overhandigd. 
 
Hoolter Museumdag 
 
De gezamenlijke Holtense musea en cultuurhistorische 
instellingen organiseren op woensdag 11 augustus as. voor de elfde keer de Hoolter Museumdag.   
 
Op de Hoolter Museumdag zijn de deelnemende musea en cultuurhistorische instellingen geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur.  
 
Niet alleen leuk voor toeristen, maar ook voor Holtenaren. 
 
De volgende musea en cultuurhistorische instellingen nemen deel aan de 11e Hoolter Museumdag: 
 
Oudheidkamer Hoolt’n, Dorpsstraat 25-27 
Broer een leven lang boer, Langstraat 40 
Collectie Nagelhout, Kulturhus Smidsbelt 6 
Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12  
De Diekerhookse Mölle “De Hegeman”, Dijkerhoekseweg 22 

 
Naast de gebruikelijke collecties zijn er verschillende activiteiten met als gezamenlijk thema  
‘Kleurrijk Holten’. Een schilderachtig uitzicht vanaf de molen in Dijkerhoek. In het Natuurmuseum 
Holterberg het diorama. Bij Broer een leven lang boer een schilderijtje cadeau van Broer. De 
prachtige werken in de Nagelhoutzaal. Bij de Oudheidkamer is er uiteraard de expositie ‘Oude 
Holtense Kunstenaars’. Daarnaast laat Henk Mulder bij de Oudheidkamer zijn vaardigheid zien als 
kunstenaar. 
 

Graag tot ziens op woensdag 11 augustus! 
 
Open Dag 
 
Na een onderbreking van een jaar staat voor zaterdag 4 september as. de jaarlijkse Open Dag voor 
donateurs en andere belangstellenden gepland. Wat betreft de extra activiteiten voor die dag wordt 
gezocht naar activiteiten die aansluiten bij de expositie “Oude Holtense Kunstenaars”.  Het  weer en 
de mogelijkheden in verband met corona spelen hierbij wel een rol. In ieder geval kan men op deze 
dag  de bestelde boeken “Tien Eeuwen Holten” op halen. 
 
“Tien eeuwen Holten” 
 
 Op zaterdag 4 september a.s. voorafgaande aan  de Open Dag van de Oudheidkamer het boek “Tien 
eeuwen Holten” gepresenteerd worden.  Dit 380 pagina’s tellende boek, met 440 foto’s en 
illustraties, omvat de geschiedenis van Holten en omgeving over een periode van tien eeuwen (1000 
n.C. – 2000 n.C.).  
 
Na het gereedkomen van de Canon van Holten, zo’n 10 jaar geleden, startte de werkgroep 
Heemkunde van de Oudheidkamer met het speurwerk naar, het verzamelen van en het vastleggen 
van historische gegevens over Holten en omgeving, z’n inwoners en direct betrokkenen bij Holten. 
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Deze jarenlange werkzaamheden hebben geresulteerd in een uniek, bijna allesomvattend boek over 
tien eeuwen Holtens historie. Naast bijzondere gebeurtenissen vindt u in het boek de geschiedenis 
van diverse Holtense bedrijven, verenigingen en stichtingen, maar ook van tal van Holtense 
persoonlijkheden. Het bevat veel fotomateriaal en niet te vergeten de tekeningen van Wim 
Kwakernaak, die daarmee de figuren uit het verhaal van Wolfert van de Waerdenborch een gezicht 
heeft gegeven. Kortom, een prachtig ingebonden boek wat straks niet mag ontbreken bij iedere 
Holtenaar, oud-Holtenaar en iedereen met belangstelling voor de Holtense historie. 
 
Het boek “Tien eeuwen Holten” is na de presentatie op 4 september as. verkrijgbaar bij de 
Oudheidkamer en bij Primera Holten (Dorpsstraat 21) voor de prijs van € 25,-.  
Tot 31 juli jl. stond voor donateurs de mogelijkheid open om voor de sterk gereduceerde prijs van  
€ 15,- per boek het te reserveren. Er zijn zo’n 400 boeken gereserveerd. 
Door financiële bijdragen van particulieren en bedrijven was het mogelijk het boek voor deze 
gereduceerde prijs aan te bieden. 
 
Open Monumentendag 
 
Op zaterdag 11 september is de Open Monumentendag Rijssen-Holten waarbij historische gebouwen 
hun deuren openen. Voor Holten zijn dat Korenmolen De Hegeman en het Voormalige Gemeentehuis 
Holten (Oudheidkamer). 
 
Noaberavond 2021 
 
Vorig jaar donderdag 12 maart  2020 was de  jaarlijkse 
donateuravond, de “Noaberavond”, in de “Kandelaar” 
gepland. Een donateuravond waarop de werkgroep Foto van 
de Oudheidkamer weer een buurschap/straat onder de loep 
zou nemen, namelijk een deel van de Dorpsstraat. 
De bijdrage uit de buurschap/straat zou worden geleverd door 
de  Muziekvereniging HMV en Coen van Hoevelaak zou zijn 
licht laten schijnen over het legendarische Café Maats. 
De voorbereidingen waren getroffen, maar ’s middags om drie 
uur kwam het bericht van de overheid  dat dit soort activiteiten vanwege de corona uitbraak niet 
door konden gaan.  
In maart van dit jaar hebben we  ondanks alle onzekerheden toch een nieuwe datum geprikt en bij 
de “Kandelaar” vastgelegd, namelijk donderdag 14 oktober as. Een “Noaberavond” met hetzelfde 
programma als gepland voor 12 maart 2020. Of dit doorgang kan vinden, of eventueel nog een 
verschuiving naar andere datum,  is nog de vraag. Bij het definitief doorgaan van de “Noaberavond 
2021” krijgen de donateurs en genodigden te zijner tijd een uitnodiging. 
 
Kerstfair 
 
Over een mogelijke Kerstfair in december 2021 hebben we nog niets vernomen. 
 
 
 
VAN DE WERKGROEPEN - COMMISSIES 
 
Zoals ook al vermeld in de vorige Nieuwsbrief  waren de werkzaamheden en de geplande activiteiten 
van onze werkgroepen en de commissies na maart 2020 zo goed als stil komen te liggen. Een aantal 
leden van de werkgroepen waren deels nog actief als ‘thuiswerkers’. 
In de loop van mei jl. kwamen weer wat activiteiten op gang. 
 
Werkgroepen 
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Opslag- en onderhoud 
 
De werkgroep opslag- en onderhoud was de eerste werkgroep die min of meer weer volledig de 
werkzaamheden oppakte. En wel met een speciale klus, namelijk sloopwerkzaamheden in de 
achterste expositieruimte ten behoeve van de renovatie van deze ruimte. Dagenlang waren de 
mensen van de werkgroep, aangevuld met Henk Wansink, bezig met het weg halen van het plafond, 
verlichting, elektriciteitsdraden en wanden, zodat de mensen van Bouwbedrijf Pinkert en Erik 
Blumink aan de slag konden met het renoveren van de ruimte. Henk Wansink deed er nog een klusje 
bij, hij reorganiseerde de meterkast van de elektriciteitvoorziening en maakte er een overzichtelijk 
geheel van. 
 
Registratie 
 
Het afgelopen halfjaar kwamen toch nog wel historische materialen en voorwerpen binnen.  
 
Expositie 
 
Vanaf 8 juni jl. was de expositie weer geopend voor het publiek. Maar voordien moesten de nodige 
aanpassingen,vervangingen en vernieuwingen plaatsvinden. 
Door Marc Fraser werd de expositie Toneelclub O.C.H. 75 jaar van de achterste expositieruimte 
verplaatst naar het ‘middenrif’. Hanny Agterkamp ontfermde zich over de vitrines met de 
klederdrachtpoppen en richtte de vitrines in de kabinetruimte opnieuw in met kleding en textiel.   
Anne Jansen en Henk Mulder verzorgden de nieuwe expositie “Oude Holtense Kunstenaars”.  
 
Rondleidingen 
 
Vanaf 8 juni jl. was de expositie weer geopend voor het publiek. Bij de werkgroep konden een paar 
nieuwe leden welkom worden geheten. 
 
Heemkunde 
 
De werkgroep Heemkunde rondde de werkzaamheden voor het boek “Tien Eeuwen Holten” af. Een 
klus van jewelste met als leider Anne Jansen.  
 
 
FINANCIËN 2021 
  
Het eerste halfjaar van het boekjaar 2021 werden er naast de reguliere inkomsten en uitgaven geen 
grotere inkomsten ontvangen of uitgaven gedaan. 
 
 


