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Stichting “Oudheidkamer Hoolt’n” 
 

NIEUWSBRIEF 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Augustus  2022                                                                                               Nummer 22-01 
___________________________________________________________________________ 

 
VOORWOORD 
Eindelijk weer een Nieuwsbrief. Hoewel we nog niet van corona en daarmee gepaard gaande 
problematiek af zijn, konden het laatste halfjaar bij de Oudheidkamer de activiteiten vrij normaal 
plaats vinden. Hopelijk blijft dat zo.   
In deze Nieuwsbrief willen we kort nog even terugblikken op de activiteiten in de 2e helft van 2021 en 
de activiteiten in 2022 tot nu toe. En uiteraard een blik werpen op de plannen voor de rest van dit 
jaar. 
Binnen het bestuur zal nog een keer gekeken worden naar de wijze van uitbrengen van deze 
Nieuwsbrief, mogelijk overstappen naar een kortere versie en dan bijvoorbeeld uit te brengen per 
twee maanden. 
Maar allereerst toch een blik op het wel en wee van onze bestuursleden en vrijwilligers. 
 
 

WEL EN WEE BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS 
 
Overlijden 
 
Henk Oonk 
 
Op 18  september 2021 overleed Henk Oonk, na een langdurige slopende ziekte. Ondanks zijn ziekte 
was Henk tot kort voor zijn overlijden nog actief als rondleider bij de Oudheidkamer. Jarenlang was 
Henk als vrijwilliger betrokken bij de Oudheidkamer. 
 
Jan Stam 
 
Op 22 januari 2022 overleed Jan Stam. Jan was bijna 25 jaar actief als vrijwilliger bij de 
Oudheidkamer in de werkgroep Onderhoud  als Manus-van-alles, zoals hij het zelf noemde. Zijn 
eerste klus bij de Oudheidkamer was destijds de renovatie van de antieke kleedwagen. 
 
Fenneke ten Velde 
 
In februari 2022 overleed Fenneke ten Velde. Fenneke was eind jaren negentig als lid van de 
‘dialectgroep’ van de Oudheidkamer betrokken bij het project Woordenboek van de Overijsselse 
Dialecten. Vanaf 2002 was Fenneke lid van de werkgroep Kleding/Textiel en betrokken bij de 
werkgroep Rondleiding. 
 
Harry Spaaij 
 
Op 2 maart 2022 overleed Harry Spaaij. Met de komst van de werkgroep Mariniers in 2005 binnen de 
Oudheidkamer kwam Harry als vrijwilliger bij de Oudheidkamer. Harry was een echte rondleider , die 
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zijn verhaal deed bij de expositie van de Mariniers, maar er ook niet voor schroomde de laden van 
het kabinet open te trekken. 
 
Corona 
 
Voor zover we weten hebben onze bestuursleden en vrijwilligers tot nu toe het coronavirus  redelijk 
buiten de deur kunnen houden, hoewel dat niet bij iedereen het geval was. Maar we zijn er nog niet 
voor wat corona betreft, dus blijf alert en blijf gezond. 
 
Bestuur – vrijwilligers 
 
Bestuur 
 
Een fietsongeval in juni jl. veroorzaakte bij Marc Fraser flink hersenletsel. Na een periode in het 
ziekenhuis en in een revalidatiecentrum is Marc weer thuis en is de weg naar herstel ingezet. 
Hopelijk blijven de gevolgen van het ongeval in de toekomst beperkt.   
 
Naamgeving werkgroepen 
 
De naamgeving van de werkgroepen blijft altijd wat een discussiepunt. Wat ook gold voor de 
werkgroep Rondleiding. Recent is besloten de naam van de werkgroep te veranderen in Werkgroep 
Gastheer/Gastvrouw. 
 
Nieuw logo en nieuwe website 
 
Met Reclamemakers Holten zijn we bezig met het ontwerp voor een nieuw logo en een voorstel voor 
een nieuwe website. Het logo willen we graag een wat modernere uitstraling geven. Onze website 
ligt al wat langer onder het vergrootglas vanwege de beperkte opslagcapaciteit en de moeilijke 
toegang voor wat betreft aanpassingen in de content (inhoud) van de website en de lastige 
mogelijkheid - voor minder automatiseringsdeskundigen - van teksttoevoegingen. De kleurstelling 
van onze internetsite is ook al langer een punt van discussie. 
 
Kennismaking wethouder de heer De Koe 
 
Op woensdag 3 augustus jl. mochten we als bestuur kennismaken met wethouder de heer De Koe. 
Wethouder De Koe neemt in het nieuwe College van de gemeente Rijssen-Holten de portefeuille 
Cultuur over van wethouder Beens. 
  
Vrijwilligers 
 
Door overlijden en stoppen heeft de Oudheidkamer de laatste tijd een behoorlijke aderlating 
ondergaan voor wat betreft menskracht en kennis. Chris Neervoort  - Mariniers - is al een tijdje 
geleden gestopt en Fenny Vros – o.a. Schoonmaak -  heeft meer recentelijk aangegeven voorlopig te 
stoppen. Jannie Jansen heeft voor wat betreft Schoonmaak de werkzaamheden van haar 
overgenomen. 
Daar staat tegenover dat zich wel nieuwe vrijwilligers hebben gemeld en ondertussen ook al actief 
inzetbaar zijn. Marietje de Grote - Gastheer/Gastvrouw - en Hotze Wiersma - Heemkunde - zijn al 
wat langere tijd actief als vrijwilliger. Nieuw bij de werkgroep Gastheer/Gastvrouw zijn Gerda 
Kolkman, Jan Nijland, Herman Paalman en Jan Stam. 
Bij de werkgroep Heemkunde zijn heel recent  Anton van Beek en Hans Stam als nieuwe vrijwilligers 
gestart met het organiseren van een dorpswandeling. 
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Onlangs heeft Mini Paalman, hoewel zoals ze zelf 
aangeeft met pijn in het hart, gemeld te stoppen 
als vrijwilliger bij de Oudheidkamer. Waarbij zij 
dankt voor het vertrouwen in haar en dankt voor 
alle mooie dingen die ze heeft meegemaakt, zoals 
Mutsen wascursus voor de dames, Maandag 
wasdag, met Pannenkoeken naar B&W Enschede, 
Open dagen bij ’n Spieker, film met Jan ten Dam en 
nog veel meer. Graag willen we Mini heel hartelijk 
danken voor haar inzet in al die jaren voor de 
Oudheidkamer. 
 
 

TERUGBLIK 2E HELFT 2021 
 
Exposities 
 
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.  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, werd het vooral 
een expositie 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 is blijven staan tot eind oktober 2021. 
 

Oude Holtense 
meesters 
 
Holten kende een aantal bekende kunstenaars en 
kunstschilders, met name Herman Berends, Riemko Berends 
en Kees Stoop.  Maar daarnaast  toch ook minder bekende 
Holtense kunstenaars en kunstschilders, te weten Kees Bos, 
Hendrik Breedveld, Gerrit Gervedink Nijhuis, Geert Spakman, 
Henrik Stukker en Herman Gazan. Henk Mulder kwam met 
het idee een expositie te organiseren met materiaal van deze 

Holtense, overleden, kunstenaars en kunstschilders. Nadat de renovatie van de achterste 
expositieruimte van de Oudheidkamer was voltooid werd in juni 2021 deze expositie ingericht, een 
expositie waarbij het accent toch wat op Holtense taferelen en personen lag. Een schot in de roos 
want de expositie werd een groot succes, in ieder geval voor wat betreft de belangstelling hiervoor. 
Met name veel Holtenaren bezochten de expositie, meerdere malen in groepsverband, maar ook 
toeristen konden de expositie zeer waarderen. 
Deze expositie is tot maart 2022 blijven staan. 
 
MAC “de Holterberg” 75 jaar 
 
De Holtense Motor- en Automobielclub M.A.C. de Holterberg werd 
opgericht op 26 november 1945. Onder de oprichters waren een aantal 
bekende Holtenaren, onder andere  Guus Muller, Johan van 
Geenhuizen, Jan Maats (smid), Hendrik Jan Bouwhuis (horlogemaker) 
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en Hendrik Jan Wansink. Een vereniging die zich tot doel heeft gesteld: de motor- en autosport in het 
algemeen te bevorderen, alsmede de belangen te behartigen van de motorrijders en automobilisten 
in het algemeen en natuurlijk van de eigen leden in het bijzonder. 
Deze expositie is in de loop van november 2021 ingericht en is blijft nog staan tot eind september 
2022. 
 
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. In Sporthal ’t Mossink was en is nog 
steeds de foto-expositie OKIA.  Helaas was er ingaande maart van 
dat jaar geen mogelijkheid deze te bekijken. 
 

 
Overige activiteiten 
 
11e Holtense Museumdag 
 
Op woensdag 11 augustus 2021 hielden de gezamenlijke Holtense musea en Cultuurhistorische 
instellingen voor de 11e keer de Hoolter Museumdag, die dat keer in het teken stond van ‘kleurrijk 
Holten’.  ‘Kleurrijk Holten’ een verwijzing naar de 
kleurrijke schilderwerken van Holtense 
schilderkunstenaars.  
Bij de Oudheidkamer was binnen uiteraard de expositie 
‘Oude Holtense Kunstenaars’ met prachtige werken van 
inmiddels overleden Holtenaren te bezichtigen, maar 
was buiten de Holtense kunstschilder Henk Mulder te 
vinden in de weer met verf, kwast en schilderdoek. 
De deelnemende musea en Cultuurhistorische 
instellingen waren naast de Oudheidkamer: 
Museum Broer een leven lang boer, Langstraat 40 
Collectie Nagelhout, Smidsbelt 6 
Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12 
“De Hegeman” de Diekerhookse Mölle, Dijkerhoekseweg 22 
 
Open Dag – Presentatie boek ‘Tien Eeuwen Holten’ 
 
Voorafgaand aan de Open Dag op 4 september 2021, voor donateurs en 
andere belangstellenden, werd het boek ‘Tien Eeuwen Holten’ 
gepresenteerd. In ‘de Kandelaar’ werden de eerste exemplaren van het boek 
overhandigd aan de leden van de werkgroep Heemkunde van de 
Oudheidkamer. 

De heren van de werkgroep Heemkunde, Kees van Bruggen 
(overleden november 2020), Albert 
van de Maat, Wim Nijenhuis, Ab 
Vincent onder aanvoering van 
Anne Jansen waren bijna 10 jaar bezig met het verzamelen, 
het sorteren, het controleren en het vastleggen van de 
historische gegevens en beschikbaar krijgen van 
fotomateriaal. Voor de eindredactie werden Jan en Diny 
van Bruggen bereid gevonden, een ideaal koppel voor deze 
werkzaamheden en met een eigen inbreng. Wim 
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Kwakernaak zorgde nog voor het in beeld brengen van de 
personen uit de tijd van Kasteel De Waerdenborch. Tijdens 
de Open Dag konden bestelde exemplaren van het boek 
worden opgehaald, wat resulteerde in lange rijen voor de 
afgiftekraam aan de Dorpsstraat. Binnen twee maand waren 
de overige beschikbare exemplaren van het boek 
uitverkocht en waren de reacties over het algemeen positief 
tot zeer positief. 

Financieel heeft het uitbrengen van het boek een leuk resultaat opgeleverd ondanks de relatief lage 
prijs. Daarbij dient aangetekend te worden dat daar eerdere giften en reserveringen en niet te 
vergeten de bijdragen van de sponsors flink aan hebben bijgedragen. 
Voor de werkgroep Heemkunde weer een succesboek na de eerder uitgebrachte Canon van Holten. 
 
En toen… 
 
Werd het stil,  geen activiteiten meer. Geen Kerstfair. Er was nog op gehoopt dat de uitgestelde 
Noaberavond van voorjaar 2020  kon worden gehouden, maar ook dat bleek ijdele hoop. 
 
 

2022 TOT NU TOE 
 
Exposities 
 
De succes-expositie ‘Oude Holtense meesters’ is in maart jl. ontmanteld, terwijl de thema-expositie 
‘MAC de Holterberg 75 jaar’ nog blijft staan tot dit najaar. 
 
 
100 Jaar V.V. Holten 
 
Op 8 februari 1921 werd in de bakkerij van de gebroeders Wansink de eerste Holtense 
voetbalvereniging HVC (Holtense Voetbal Club) opgericht. Begonnen werd met het spelen van 
toernooi- en seriewedstrijden, vanaf 1922 werd gevoetbald in competitieverband in de derde klasse 

van de Twentsche Voetbalbond, een onderafdeling van de 
K.N.V.B. In de beginjaren werd gevoetbald op het 
Dikkersveldje bij de Ericaweg en daarna op een terrein 
tussen de Markeloseweg en de Vianenweg. Na 10 jaar 
verhuisde  de club naar het Sportdal, de kleedruimte was bij 
Café Maats. In 1973 werd het nieuwe sportcomplex op de 
Meermanskamp aan de Valkenweg in gebruik genomen. 
De expositie ‘100 Jaar V.V. Holten’, welke begin april werd 
ingericht,  toont onder meer oude jubileumshirts, ballen, 
teamfoto’s en krantenartikelen en verder veel uniek 

materiaal, zoals een penning uit 1931 van een destijds 10-jarig lid. 
Door de coronabeperkingen was er niet een officiële opening van de expositie, in plaats daarvan was 
er zaterdag 9 juli jl. een officieuze openingshandeling gepland tijdens een fietstocht in het kader van 
de jubileumfestiviteiten op de Meermanskamp, met een tussenstop bij de Oudheidkamer. Daarbij 
werd uitgegaan van een 40-tal deelnemers/aanwezigen, waar ook drankjes en hapjes voor waren 
geregeld. De belangstelling was toch wat groter. Meer dan 200 leden en oud-leden van de 
voetbalvereniging kwamen een kijkje en een drankje nemen. 
De expositie bekijken was voor de meesten een vluggertje. Maar velen gaven aan nog een keer terug 
te komen. 
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Werkgroep Textiel 
 
Werkgroep Textiel heeft in de middelste expositieruimte twee thema’s in de vitrines verwerkt. 
Thema Oogst toont historische oogstkleding en landbouw gerelateerd historisch materiaal. Bij het 
thema Holtense brulfte staat een bruidspaar in trouwkleding, zoals er 100 jaar geleden getrouwd 
werd. 
 
Werkgroep Mariniers 
 
In de expositieruimte van de Mariniers is het thema Piraterij te zien met diverse afbeeldingen over 
piraterij en de marinierstaken die op zee werden uitgevoerd. 
 
Bevrijding Holten - Stolpersteine  

 
Het Stolpersteine poetsen door de leerlingen van een 
Holtense basisschool 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 vrijdag 8 april jl. 
Dit jaar waren het de groepen 7 en 8 van de basisschool  
Dijkerhoek die gingen poetsen. De leerlingen kwamen dit 
jaar wel weer naar Oudheidkamer, waar Jolanda Ulfman 
en Marc Fraser een film lieten zien over de Stolpersteine 
en vertelden wat meer over de ‘struikelstenen’ de gedenksteentjes.   
Alle leerlingen van de groepen 8 van de Holtense bassischolen kregen achteraf weer het boekje “In 
Herinnering “ overhandigd. 
 
12e Hoolter Museumdag ‘Brommers kiek’n!’ 
 
De gezamenlijke Holtense musea en cultuurhistorische instellingen organiseerden op woensdag 10 
augustus jl. voor de twaalfde keer de Hoolter Museumdag, die dit jaar in het teken stond van 
brommers en oude motoren. Met toevoeging aan de route een uitstapje naar Erve de Hommelte in 
de Helhuizen waar de prachtige verzameling motoren van Ep Krikkink kon worden bekeken, met 

toelichting van Ep Krikkink. 
 
Op de Hoolter Museumdag waren de deelnemende musea 
en cultuurhistorische instellingen geopend van 10.00 tot 
16.00 uur.  
 
Ondanks het warme weer was de deelname goed tot zeer 
goed te noemen. 
 
 
 

De volgende musea en cultuurhistorische instellingen namen deel aan de 12e Hoolter Museumdag: 
Oudheidkamer Hoolt’n, Dorpsstraat 25-27 
Broer een leven lang boer, Langstraat 40 
Collectie Nagelhout, Kulturhus Smidsbelt 6 
Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12  
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De Diekerhookse Mölle “De Hegeman”, Dijkerhoekseweg 22 
Toegevoegd: 
Erve De Hommelte, Helhuizenweg 6 - Haarle 
  
Trouwzaal 
 
Het afgelopen periode werd een maal gebruik gemaakt van de 
Oudheidkamer als trouwlocatie. Op 27 mei jl. was er de 
huwelijksvoltrekking van bruidspaar Oberman-Shukman.   
 
 
 
 
 
 
Overige 
 
Uitbouw aan de achterkant Dorpsstraat 
 
Jarenlang  lag er de wens om te komen tot een uitbouw aan de achterkant van het gebouw 
Dorpsstraat en door de jaren heen zijn we bezig geweest met allerlei besprekingen met ambtenaren 
van de gemeente Rijssen-Holten. Zijn er tekeningen en berekeningen gemaakt en is gekeken naar 
alternatieven. Tot najaar vorig jaar leek het er op dat die wens niet in vervulling zou gaan.  
Najaar 2021 werden er op de gemeentebegroting toch middelen beschikbaar gesteld voor de door 
ons gewenste uitbreiding. 
Bij de gemeente Rijssen-Holten is men nu bezig met het aanvragen van een bouwvergunning. Als er 
geen bezwaren worden ingediend kan het traject om te komen tot uitbouw/nieuwbouw verder 
ingevuld worden. 
We houden u op de hoogte.  
 
Veiligheid 
 
In ’n Spieker zijn in juni jl. nieuwe brandblussers geplaatst. 
 
 
Oorkonde Fienpreuvers 
 
Nadat Jolanda Ulfman door de Wienpreuverinnen al was gehuldigd tot Powervrouw van het jaar, 
werd op vrijdagavond 3 juni jl. het bestuur en de werkgroep Heemkunde van de Oudheidkamer 
tijdens de goodwillavond van de Carnavalsvereniging De 
Fienpreuvers verrast met een oorkonde ‘wegens buitengewone 
verdiensten voor de Keunedarpse gemeenschap’. Anne Jansen 
bood namens de Oudheidkamer Prins Buisman van ’t Licht één 
van de laatste exemplaren van het boek Tien Eeuwen Holten 
aan. 
 

 
 
PLANNING KOMENDE ACTIVITEITEN 2022 EN 2023 
 
Activiteiten waarvan de doorgang uiteraard weer helemaal afhankelijk is van eventuele beperkingen 
door coronamaatregelen.  Voor 2023 kunnen de plannen nog maar beperkt worden weergegeven, 
Zo mogelijk in ieder geval een Noaberavond en een Filmweek in de eerste drie maanden van het jaar. 
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Exposities 
 
De thema-exposities ‘MAC “de Holterberg” 75 jaar’ en ‘100 Jaar V.V. Holten’ worden eind september 
ontmanteld. 
 
Vereniging van Holtense Beeldende Kunstenaars - VHBK 
 
Voor de periode begin oktober 2022 tot en met medio maart 2023 wordt de VHBK de gelegenheid 
geboden te exposeren in de Oudheidkamer.  VHBK is een vereniging van en voor Holtense beroeps- 
en vrije tijd kunstenaars. Het voornemen is de start van de expositie gelijk op te laten lopen met de 
start van de EtalageKunstRoute ( 3 oktober – 1 november 2022). 
Het is de bedoeling dat eerste ruimte (straatzijde) volledig gevuld gaat worden met keramiek van 
Gerrie Oplaat, een expositie met als titel “Gerrie Oplaat – verhalen in keramiek” en in de achterste 
ruimte vooral schilderijen en foto’s met een ’Holtens tintje’. Daarnaast ook wat driedimensionale 
werken in de vitrines met als titel “Kunstig Holten”.  
 
Holtense winkeltjes jaren 50 - 60  
 
De plannen voor een nieuwe thema-expositie april 2023 moeten nog verder ontwikkeld worden. 
Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan een expositie van en over Holtense winkeltjes in de 
jaren 50 – 60. Er is in ’n Spieker heel veel materiaal beschikbaar en ook bij de werkgroepen Foto, Film 
en Bibliotheek is voldoende materiaal voorhanden. Waarschijnlijk zal er een keus gemaakt moeten 
worden voor bepaalde branche(s). Uiteraard is extra materiaal van harte welkom. 
 
Open Dag – Lustrum 35 jaar Oudheidkamer 
 
Zaterdag 17 september a.s. is er een Open Dag gepland. Een Open Dag voor donateurs en andere 
belangstellenden met een aantal extra activiteiten. Extra activiteiten vanwege het 35-jarig bestaan 
van de Oudheidkamer, officiële oprichting 23 oktober 1987. In ieder geval is ‘s middag voor het 
taxeren van kunst en antiek de heer Kuipers van Kuipers Kunst en Antiek uit Delden vastgelegd. 
 
Noaberavond 2022 
 
Het organiseren van een donateuravond  ‘Noaberavond’ 
zat er ook de eerste helft van dit jaar niet in.  We gaan ervan uit 
dat in het najaar dit wel mogelijk is, daarom hebben we voor 
donderdag 29 september a.s. ‘de Kandelaar’ gereserveerd. Het 
wordt dan een ‘Noaberavond’ met het programma zoals die 
gepland was voor 12 maart 2020, dus een donateuravond waarop 
de werkgroep Foto van de Oudheidkamer een buurschap/straat 
onder de loep neemt, namelijk een deel van de Dorpsstraat. 
De bijdrage uit de buurschap/straat wordt geleverd door de  
Muziekvereniging HMV en Coen van Hoevelaak zal zijn licht laten 
schijnen over het legendarische Café Maats. 
 
Het programma voor deze avond ziet er waarschijnlijk als volgt uit: 
 

- Fotopresentatie Dorpsstraat 1e deel 
- Optreden Muziekvereniging HMV  
- Pauze 
- Fotopresentatie Dorpsstraat 2e deel 
- Coen van Hoevelaak over Café Maats 
- Optreden orkest Muziekvereniging HMV 
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Het deel van de Dorpsstraat dat in de fotopresentatie onder de loep wordt genomen is het deel 
tussen het viaduct en de rotonde in de Dorpsstraat.  
 
Hopelijk kan dit doorgaan, dan krijgen de donateurs en vrijwilligers te zijner tijd een uitnodiging. 
 
Uitje bestuur en vrijwilligers 
 
Voor 8 oktober a.s. staat het uitje voor bestuur en vrijwilligers op het programma. Hopelijk dat het 
dit jaar wel doorgang kan vinden. 
 
Kerstfair 
 
Zaterdag 10 december a.s. van 14.00 tot 20.00 uur staat de kerstfair gepland, waar wij hopelijk weer 
van de partij zullen zijn. 
 

WERKGROEPEN 
 
Film 
 
Na twee jaar was het weer mogelijk een filmweek te organiseren. Een filmweek van maandag 9 mei 
tot en met donderdag 12 mei. De belangstelling viel begin van de week wat tegen, maar donderdags 
was het al 2 x een volle zaal. 
Totaal  waren er 135 bezoekers en was en weer een leuk financieel resultaat. 

 
De volgende films werden vertoond: 
 
Maandag 9 mei: 
Carnavalsoptochten gefilmd door G.J Aaftink  (Broer va’n Cénts) 
in de periode 1972 t/m 1980. Op initiatief van Prins Johan Frans 
van de Noordenbarg (van Geenhuizen) werd de eerste carnaval 
optocht in 1972 gehouden waarna elk jaar deze traditie werd 
voortgezet tot heden. Een keur van carnavalisten trekt voorbij, 
was u er ook bij in die jaren, kom kijken. 

 
1979 had een strenge winter met de nodige winterperikelen, maar ook plezier, want er werd toen 
voor de eerste keer door HCR het Lösse Hoes een langlauftocht georganiseerd door de Holterberg en 
nog een Arrenslee tocht  met veel deelnemers en publiek. Ben Jansen en Henk Lodeweges hebben 
daar toen een mooie film van gemaakt. 
 
Dinsdag 10 mei: 
 IJsclub “de Noordpool” is inmiddels al weer 92 winters jong. We kijken terug naar beelden uit de 
50’er jaren waar toen nog ouderwets gezwierd  en paar werd gereden op de schaats. Er werden 
schoolwedstrijden gehouden met o.a. de meesters Brouwer en Molenwijk. Vele Holtenaren trokken 
hun baantjes, ook Mark Tuitert komt in de film voorbij in de 90er jaren.  
 
1970: In de winter was het bij Machinefabriek Universal hoogtij met de fabricage van sneeuwploegen 
en zoutstrooiers. Op het kantoor zaten directeur Herman Klein Velderman en o.a. de  
personeelsleden Bouwhuis, Brinks en de dames Dinie Boode, Ria Rozendom, Jannie Stukker en mej. 
Krikkink. In de werkplaats waren o.a. Jan Spenkelink, Zweers, Johan Meerman, Teun Nieuwenhuis, 
Herman Vros en Fikkert druk met de fabricage van de strooiers en sneeuwploegen. 
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Woensdag 11 mei:                                                                                                                
Paasvuren in Holten, een veldtocht langs de Boakes met zelfs nog een kort stukje film van die in het 
Sportdal. We gaan naar de Haar in de jaren 70 waar aangevoerd en gebouwd word maar ook gemeut 

waarbij zelfs meester Brouwer een biertje meedrinkt 
met de bouwers. De Koljongs waren bezig met de 
opbouw met Mans Pasop, Jans Mossink en meester 
Wilpshaar. In 1980 werd het laatste paasvuur van de 
Noordenberg gebouwd, Herman Stukker heeft dat 
hele gebeuren gefilmd. Dijkerhoek liet zich ook niet 
onbetuigd en bouwde ook een kanjer. In het 
Holterbroek word gebouwd voor de 

schoonheidsprijs. De Beusebergers hebben er zelfs muziek vereniging HMV bij uitgenodigd waarbij 
gehost en polonaise gelopen werd en de wereldrecordhouders van Espelo hebben er ook weer wat 
groots van gemaakt. 
 
We bezoeken de Fa.Krekel Wegenbouw die ook vaak vrachtauto’s beschikbaar stelde voor de boake 
bouwers. Deze film uit 1963-64 laat ons de bouw van het fietspad bij de grote poorte zien aan de 
Deventerweg die er nog steeds zo ligt. Slijtlagen worden aangelegd en rioolbuizen. Het plein van de 
Firma Krekel word gerenoveerd, we zien o.a. Katrienes Soer, Wim de Maag, Arie Leppink, Anton 
Tuitert, Freek Stam, Jan Veenstra, Taede Bijma en Derk Schuppert, enz. 
 
Donderdag 12 mei:                                                                                                               
Een prachtfilm is de in 1950 opgenomen film van cineast Johan Adolfs in opdracht van HMV die 
Holten en z’n verenigingen laat zien met dagelijkse dorpsbeelden. De Dijkerhoekse brandweer rukt 
uit en we bezoeken de school met o.a. Wim Wissink, Alie en Bertha Kolkman van de smid en Bets 
Rensen e.v.a. In Splo naar de Bosschool met Meester Snijders en leerlingen Jan ten Dam jong en oud, 
Gerrit Luggenhorst, Berend Jan Boode, Dirk Nijland, Gerrit Blankena en Albert Ulfman. Dan naar de 
Holtense kleuterscholen waar we o.a. zien, de juffen Otter, Romein en Jansen en de leerlingen Joop 
Koopman, Wim Derksen, Henk ten Velde, Jannie Stukker, Freek Rietman, Marietje Hartsuiker en Jan 
Kolkman. Bij de kledingzaken van Schuppert en Wonnink zien we het vele personeel en komen 
Hendrik Ebrecht, Kruimelaar en Kevelam tegen. De OAD met Jalink, ter Haar, conducteur Egbert 
Wegstapel met z’n dartele conductrices en Zuivelfabriek de Vrijheid waar de  melk aanvoer nog met 
paardentractie gebeurd. De GEB met Westerik, Heijenk en Jansen Menum. Bij de lagere scholen zien 
we o.a. de meesters Kroon, Maag, Kneijf, Brouwer, de juffen Wolters en leerling Henk Beldman, Joke 
Aanstoot, Henk Bosschers, Gerrie Rietman, Willemien Smale, Jan Kalfsterman, Gerrie Stukker en 
Mannes Klein Horstman. De brandweer oefent met o.a. Westerik, Romein, den Heijer en 
Steunenberg Het brei en haak kransje bij de coöperatie en Holterman met de dames Meijer, Stukker, 
Brands, Aijtink en Oolbekkink .Bekkers Hein (Durberg) met mestkar, Herman en Sien Tukkers, Janna 
Lodeweges (van Pan’n Frits), Johan Haan en Willem Vreeman. De Holtense verenigingen komen 
samen in het Sportdal en geven een demonstratie, zoals de toen al beide voetbalclubs, Bato, 
Bergvliegers, en muziekgroep TEGAHAJA’s. Waarna HMV z’n muzikanten voorstelt en de optocht van 
alle Holtense verenigingen van start gaat en gefilmd in de Kerkstraat en Kolweg, een avondvullende 
film. 
 
Heemkunde 
 
Werkgroep Heemkunde is deze zomer gestart met de organisatie van een dorpswandeling onder de 
naam ‘Kuier’n door het hart van Holten’. Onder begeleiding van een deskundige vrijwilliger van de 
Oudheidkamer worden de deelnemers aan deze wandeling meegenomen langs historische plekjes in 
hartje Holten. Deze boeiende dorpswandeling  vindt dit jaar plaats op elke woensdagmiddag vanaf 
14.00 uur in de maanden juli, augustus en september.  
Aanmelden voor deelname  is mogelijk via de mail: ohk.dorpsrondleiding@gmail.com.  
Voor groepen, op een ander tijdstip buiten de midweekse rondleidingen, is reservering mogelijk in 
overleg via tel. 0548-363799. Voor meer informatie zie de website van de Oudheidkamer Holten. 

mailto:ohk.dorpsrondleiding@gmail.com
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Foto 
 
Plaatjesboek COOP. 
In samenwerking met Reclamememakers werd door de fotowerkgroep een 
plaatjesboek samengesteld voor de COOP. Er werden thema’s bedacht, foto’s 
gezocht en teksten geschreven . Reclamemakers verzorgde de opmaak en dat 

leverde een mooi resultaat op. 
Klanten konden van okt. tot dec. historische 
plaatjes verzamelen. Het leidde in het dorp 
tot spontane ruilacties. In jan. kon een ieder die nog plaatjes 
miste, de plakplaatjes ophalen bij de oudheidkamer. Daar werd 
volop gebruik van gemaakt 
 
 
 

 
 
ODESSA 
In opdracht van restaurant Odessa heeft de fotowerkgroep een 
collage met 12 historische foto’s ingericht in het restaurant en aan 
de gevel buiten hangen vier weerbestendige foto’s met Holtense 
afbeeldingen van weleer. 
 
Leskist 
 
De leskist ‘Toen opa en oma op de lagere school zaten’ is in februari geleend door de Johan Friso 
School uit Rijssen. Aansluitend hebben zij op 0 februari een bezoek gebracht aan ’n Spieker, met ruim 
50 kinderen, opgesplitst in 2 groepen. In juni werd nogmaals deze leskist geleend. Dit maal door De 
Ronde Maat uit Rijssen. Zij hebben als afsluiting géén bezoek gebracht aan ’n Spieker omdat de 
zomervakantie voor de leerlingen voor de deur stond.  
 
 

FINANCIËN 2021 
  
Financieel is het boekjaar 2021 voor de Oudheidkamer goed verlopen,  met uiteindelijk een positief 
resultaat van € 1.502,--.  
 
Tegenover het gemis van inkomsten uit vergoedingen activiteiten stonden ook lagere kosten zoals 
geen donateuravond en weinig catering. Het bedrag aan giften werd goedgemaakt door de schenking 
van  € 1.250,-- uit verkoop van het boek ’t IJzer smeden als het heet is (Aebi Schmidt).  
 
De bijdragen uit het Cultuurbudget van de gemeente Rijssen-Holten van  € 2.000,-- en uit Rabobank 
ClubSupport  van  € 877,-- werden gereserveerd voor de kosten van de nieuwe website  
(digitalisering). 
Het resultaat op de verkoop van het boek Tien Eeuwen Holten is eveneens gereserveerd voor de 
kosten van toekomstige boekuitgaven, onder andere voor een nieuwe uitgave van het boekje In 
Herinnering in 2024 of 2025. 
 
 


