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Stichting “Oudheidkamer Hoolt’n” 
 

NIEUWSBRIEF 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Januari 2023                                                                                               Nummer 23-01 
___________________________________________________________________________ 

 
Algemeen 
 
Voor wat betreft de coronamaatregelen waren er in januari van het afgelopen jaar de eerste 
versoepelingen en in april waren de maatregelen zo goed als gestopt en nu voelt het soms of corona 
helemaal weg is, behalve in China. Daarom was het mogelijk dat bij de Oudheidkamer alle reguliere 
activiteiten konden plaats vinden, soms wel met vertraging,  en er zelfs sprake was uitbreiding van 
activiteiten. Op initiatief van de werkgroep Heemkunde  kwam er deze zomer een dorpswandeling 
voor geïnteresseerden.  We gaan er van uit dat er voor het jaar 2023 geen beperkingen meer komen. 
In deze Nieuwsbrief willen we kort nog even terugblikken op de activiteiten in 2022 en de planning 
van exposities en overige activiteiten in 2023.  
Maar allereerst toch een blik op het wel en wee van onze bestuursleden en vrijwilligers en voor 
iedereen een goed, maar bovenal gezond nieuw jaar toegewenst. 
 
 
Wel en Wee bestuurleden en vrijwiligers 
 
Overlijden 
 
In de vorige Nieuwsbrief is al aandacht besteed aan het overlijden van Jan Stam, Fenneke ten Velde 
en Harry Spaay.  
 
 
Bestuur – vrijwilligers 
 
Bestuur 
 
Marc Fraser is ondertussen weer redelijk hersteld van zijn fietsongeval. 
 
Nieuw logo en nieuwe website 
 
Er is nog niet definitief gekozen voor een nieuw logo. De meningen hierover zijn 
nogal verdeeld, rond of vierkant, zwarte of witte ondergrond. Er is ondertussen 
wel een voorlopige versie nieuwe website. Sandra Herbig en Erik Rensen zullen 
dit samen met Reclamemakers definitief gaan invullen. Daarnaast zullen zij ook 
met een voorstel komen hoe het beheer van de website in te vullen.   
 
Kennismaking met nieuwe wethouders 
 
Op woensdag 3 augustus 2022 mochten we als bestuur kennismaken met wethouder de heer de Koe. 
Wethouder de Koe nam in het nieuwe College van de gemeente Rijssen-Holten de portefeuille 
Cultuur over van wethouder Beens. Het wethouderschap van de heer de Koe was echter van korte 
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duur. Op 10 oktober 2022 is de heer de Koe met onmiddellijke ingang gestopt als wethouder. 
Ondertussen is begin november de heer de Koff benoemd tot wethouder als opvolger van de heer de 
Koe. Binnenkort komt er voor het bestuur een kennismakingbijeenkomst met de nieuwe wethouder. 
 
Uitbouw aan de achterkant Dorpsstraat 
 
Zoals ook in vorige Nieuwsbrief  vermeld lag er al jarenlang de wens om te komen tot een uitbouw 
aan de achterkant van het gebouw Dorpsstraat.  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. Zo zijn er in 2016 door een Irakese 
architect, die stage liep bij de gemeente  Rijssen-Holten,  opnamen van het gebouw in 3-D gemaakt 
en is er een tekening gemaakt voor een uitbouw aan de achterzijde. Deze stagiaire heeft dit gedaan 
onder andere met door Architectenbureau Reitsema ter beschikking gestelde faciliteiten en 
adviezen. 
Tot najaar 2021 leek een realisatie echter nog ver weg, maar toen werden er op de 
gemeentebegroting toch middelen beschikbaar gesteld voor de door ons gewenste uitbreiding. Het 
duurde nog tot juli 2022 voordat  het wat concreter werd en er afgesproken werd dat door de 
gemeente in augustus 2022 een aanvraag voor een bouwvergunning zou worden ingediend op basis 
van de tekeningen van de bovengenoemde Irakese architect. Daarna bleef het stil, geen aanvraag 
voor een bouwvergunning. Navraag leverde op dat er toch weer problemen waren opgedoken, het 
ontwerp/tekening moest eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Provinciale Monumenten 
Commissie. En deze commissie had het voorgelegde ontwerp afgekeurd, maar men zou kijken of er 
met een aangepast ontwerp/tekening mogelijkheden zouden zijn. 
Begin november 2022 werden we uitgenodigd voor het bekijken/beoordelen van een aangepast 
ontwerp/tekeningen. Dit nieuwe ontwerp/tekening bleek te zijn gemaakt door Architectenbureau 
Reitsema, een compleet boekwerk met teksten en tekeningen. Architectenbureau Reitsema had 
ervaring met projecten welke ter goedkeuringen moesten worden voorgelegd aan de Provinciale 
Monumenten Commissie. 
Dat is ondertussen gebeurd en het oordeel lijkt gunstig, maar is nog steeds niet definitief. 
  
Vrijwilligers 

 
Tijdens de kerstfair op 10 december 2022 was Hennie Meijerink voor het 
laatst te zien als vrijwilligster bij de Oudheidkamer. Ruim 25 jaar was 
Hennie betrokken bij de Oudheidkamer, zo verzorgde ze de registratie in ’n 
Spieker en was ze gastvrouw bij de exposities. 
Sinds een aantal maanden is Jan Verheul als nieuwe vrijwilligers actief bij de 
werkgroep Genealogie. 
 
 

 
Overzicht overige mutaties bij de vrijwilligers in 2022. 
Gestopt: 

- Chris Neervoort – Mariniers 
- Fenny Vros – Schoonmaak 
- Mini Paalman – Gastheer/Gastvrouw 

 
Nieuwe vrijwilligers: 

- Gerda Kolkman -  Gastheer/Gastvrouw 
- Jan Nijland – Gastheer/Gastvrouw 
- Herman Paalman – Gastheer/Gastvrouw 
- Jan Stam – Gastheer/Gastvrouw 
- Anton van Beek – Heemkunde/Dorpswandeling 
- Hans Stam – Heemkunde/Dorpswandeling 
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Uitje bestuur en vrijwilligers 
 
Voor 8 oktober 2022 stond het uitstapje voor bestuur en vrijwilligers gepland, waarbij het doel was 
om er een dagje Veenhuizen van te maken. Vanwege de onzekerheid rond corona leek het voorbarig 

om definitieve afspraken te maken in Veenhuizen. Toen 
duidelijk werd dat er geen belemmeringen waren vanwege 
corona, bleek dat de mogelijke tijdstippen in Veenhuizen 
totaal niet pasten in ons tijdschema. Dus moest er 
overgestapt worden naar een andere bestemming. Dat werd 
gevonden met een bezoek aan het Nationaal Militair 
Museum in Soesterberg en de stad Amersfoort. Het aantal 
deelname/opgaven was op een gegeven moment zo hoog dat 
we ook nog moesten overschakelen naar een andere bus van 
een andere maatschappij, door latere afmeldingen was die 

switch eigenlijk niet nodig geweest. 
Om half negen zaterdag 8 oktober 2022 was het vertrek 
vanaf Café Restaurant Vree Egberts in Nieuw Heeten.  Bij 
Hotel-Restaurant Van der Valk in Leusden was er koffie met 
iets lekkers. Rond elf uur begon het bezoek aan het 
Nationaal Militair Museum, een kolossaal maar imposant 
museum met eigenlijk voor elk wat wils. 
In Amersfoort kon een  ieder voor zichzelf de stad bewonderen, vooral werd dat terrasje pakken. De 
dag werd afgesloten bij Café Restaurant Vree Egberts in Nieuw Heeten met een stamppotbuffet en 
een paar consumpties.   
 
 
Exposities 
 
Algemeen 
 
In de zomertijdperiode van 2022 waren er door omstandigheden tegelijkertijd twee exposities van 
Holtense verenigingen, namelijk MAC “de Holterberg” 75 jaar en 100 Jaar V.V. Holten. Voor de 
meeste toeristen, met een niet Holtense achtergrond, minder interessant. Toch is hier voor gekozen 
omdat de in november 2021 gestarte expositie van de MAC door de coronamaatregelen maar een 
paar weken te bezichtigen was geweest. In eerste instantie was er gepland dat er met ingang van de 
wintertijdperiode 2022/2023 een expositie zou komen over verdwenen Holtense winkeltjes en dat 
deze expositie ook de zomerperiode 2023 zou blijven staan. Achteraf leek ons dat toch wel een heel 
lange periode en is de Vereniging van Holtense Beeldende Kunstenaars (VHBK) gevraagd of er 
interesse was voor het organiseren van expositie met materiaal  van haar leden, tijdens de 
wintertijdperiode. Het duurde wel even voordat men toehapte. 
 
Beëindigde expostities 
 
Oude Holtense meesters 
 
Deze expositie is blijven staan tot maart 2022, een expositie 
die door veel Holtenaren is bezocht, maar ook  bijzondere 
waardering kreeg van toeristen, al met al een groot succes. 
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.  
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MAC “de Holterberg” 75 jaar 
 

Zoals hier boven vermeld ook een expositie die voor bestemd was 
om tot maart 2022 te blijven staan, maar om bovenvermelde 
redenen is blijven staan tot najaar 2022.  
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) 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. 
 
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. 
Vermeldenswaardig is nog dat door de coronabeperkingen er niet een officiële opening van de 
expositie was, 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. 
 
Werkgroep Textiel 
 
Werkgroep Textiel had 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 stond een bruidspaar in trouwkleding, zoals er 100 jaar geleden getrouwd werd. 
 
Foto-exposities 
 
In Sporthal ’t Mossink was de foto-expositie van de OKIA.  Helaas was het lange tijd door de 
coronamaatregelen niet mogelijk de foto-expositie te bekijken. 
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Huidige exposities 
 
‘Gerrie Oplaat-verhalen in klei’ en ‘Kunstig Holten’ 
 

Aan de Vereniging van van Holtense Beeldende Kunstenaars 
was gevraagd een Holtens tintje te geven aan haar expositie in 
de Oudheidkamer. Met de exposities ‘Gerrie Oplaat-verhalen in 
klei’ en ‘Kunstig Holten’ voldoet de VHBK uitstekend aan die 
wens. Op 3 oktober 2022 was er een officieuze opening van 
deze exposities en liep daarmee de maand oktober gelijk met 
op de EtalageKunstRoute. 
In september jl. overleed kunstenares Gerrie Oplaat op 58-
jarige leeftijd. In de ‘kas’  bij haar woning aan de Larenseweg bij 

de Wippert ontving zij vanaf 1995 haar cursisten die zij boetseerles gaf.  Vele enthousiaste amateur-
kunstenaars hebben daar door de jaren heen van haar leren boetseren, 
glazuren en bakken. Gerrie was mede-oprichter en ere-lid van de VHBK en 
bleef tot het laatst toe betrokken bij de totstandkoming  van deze expositie. 
De expositie ‘Kunstig Holten’ bestaat uit schilderijen, foto’s en ruimtelijke 
werken van zo’n twintig leden van de VHBK. Het  inrichten van de exposities 
werd met name verzorgd door Bennie Oplaat, de echtgenoot van Gerrie 
Oplaat, Wim Kwakernaak en Hans Wissink. 
De exposities hebben, met name in de maand oktober, heel veel bezoekers 
getrokken, waaronder veel oud-cursisten van Gerrie uit diverse plaatsen in de 
omgeving van Holten. 
Deze exposities blijven nog staan tot maart 2023. 
 
Werkgroepen Textiel en Mariniers 
 

Werkgroep Textiel heeft de middelste expositieruimte 
ingericht in het teken van warmte en energie, zoals dat 
vorige eeuw gebruikelijk was. Kruiken, stoven en 
warmtelampen moesten vroeger  de mens en het huis 
verwarmen.  
 
 
 
 
 
 

 
De werktroep Mariniers toont in hun expositieruimte verschillende 
films en foto’s, afkomstig van oud-leden van het Korps Mariniers, 
over de deelname van Nederlandse militairen aan de United Nations 
Advance Mission in Cambodja (UNAMIC, later UNTAC). Een 
vredesmissie in het kader van de uitvoering van het vredesakkoord in 
Cambodja in 1922 en 1993.  
 
Foto-exposities 
 
In december 2022 werd in Sporthal ’t Mossink de foto-expositie van de Paarden Sport Vereniging 
Holterbergruiters geopend. Bij de opening van de expositie belichtte Gerrit te Winkel nog even de 
geschiedenis van de Paarden Sport Vereniging Holterbergruiters. Een fusievereniging  van de 
Landelijk Rijvereniging de Bergruiters (1933) en Pony Club De Bergruitertjes(1961) ontstaan in 2015.  
Vroeger waren de leden vooral boerenzonen, dat is heden ten dage wel anders. 
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Geplande exposities 2023 
 
Holtense winkeltjes jaren 50 - 60  
 
Er zijn al voorbereidingen getroffen voor een nieuwe thema-expositie april 2023 ‘Holtense winkeltjes 
jaren 50 - 60’. In ’n Spieker is zoveel materiaal voor handen dat er keus gemaakt moet worden welke 
branches men wil laten zien. Waarschijnlijk zal de keus vallen op kruidenierswinkels en  radio en 
televisiewinkels. Ook bij de werkgroepen Foto, Film en Bibliotheek is hiervoor voldoende materiaal 
voorhanden. Uiteraard is extra materiaal van harte welkom. 
 
 
Overige activiteiten 
 
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 
2022. 
Dit jaar waren het de groepen 7 en 8 van de basisschool  
Dijkerhoek die gingen poetsen.  
 
Kuier’n door het hart van Holten 

 
Werkgroep Heemkunde is afgelopen 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 werden de deelnemers aan deze 
wandeling meegenomen langs historische plekjes in 
hartje Holten. 

Deze boeiende dorpswandeling vond plaats op elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur in de maanden 
juli, augustus en september. De rondleidingen werden verzorgd door Anton van Beek en Hans Stam. 
In totaal waren afgelopen jaar bijna 80 deelnemers aan de rondleiding. Ook dit jaar zullen de 
dorpswandelingen worden aangeboden. 
 
Voor meer informatie zie de website van de Oudheidkamer Holten. 
 
12e Hoolter Museumdag ‘Brommers kiek’n!’ 
 
De gezamenlijke Holtense musea en cultuurhistorische instellingen 
organiseerden op woensdag 10 augustus 2022 voor de twaalfde 
keer de Hoolter Museumdag, die dit jaar in het teken stond van 
brommers en oude motoren. Het werd dus een dag ‘Brommers 
kiek’n”. Met toevoeging aan de vaste route een uitstapje naar Erve 
de Hommelte in de Helhuizen waar de prachtige verzameling 
motoren van Ep Krikkink kon worden bekeken, met uitgebreide 
toelichting van Ep Krikkink. En bij de Oudheidkamer presenteerden 
leden van de MAC hun prachtige historische motoren. 
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Trouwzaal 
 
Het afgelopen jaar werd maar een maal gebruik gemaakt 
van de Oudheidkamer als trouwlocatie. Op 27 mei 2022 was 
er de huwelijksvoltrekking van bruidspaar Oberman-
Shukman.   
 
Voor 2023 hebben er al 2 toekomstige bruidsparen 
aangegeven gebruik te willen maken van onze trouwlocatie. 
 
 
Overige 2022 
 
Open Dag – Lustrum 35 jaar Oudheidkamer 
 

Op zaterdag 17 september 2022 was er weer de jaarlijkse Open Dag. Een 
Open Dag voor donateurs en andere belangstellenden met een aantal 
extra activiteiten, ook al vanwege het feit dat het in oktober 2022 
alweer 35 jaar gelden was de Stichting Oudheidkamer  definitief werd 
opgericht        (23 oktober 
1987).  Tijdens de Open Dag 
was in ’n Spieker tussen 13.00 

en 16.00 uur Mark Kuipers van Kuipers Kunst & Antiek uit 
Delden aanwezig voor een kosteloze taxatie. Diverse oude 
schilderijen, zilverwerk en overige antiek werden ter taxatie 
aangeboden, helaas bleken daar geen topstukken bij te 
zitten. Zowel bij de belangstellenden als bij Mark Kuipers 
viel de taxatie in de smaak. De leden van de werkgroep Foto 
hadden voor deze dag een prijsvraag bedacht, bestaande uit 
10 vragen die voor iedereen met behulp van derden, 
boeken of internet thuis te beantwoorden waren. Alleen de laatste vraag kon alleen gevonden 
worden in de Oudheidkamer tijdens de Open Dag. De te winnen prijzen waren voor een groot deel 
gesponsord door Holtense winkels en bedrijven. 
 
Noaberavond 2022 
 
Op donderdag 29 september 2022 werd in de “Kandelaar” alsnog de voor 12 maart 2020 geplande  
“Noaberavond”  gehouden. 
Een donateuravond waarop de werkgroep Foto van de Oudheidkamer een buurschap/straat onder 
de  loep nam. 
De bijdrage uit de buurschap/straat werd geleverd 
door de  Muziekvereniging HMV en Coen van 
Hoevelaak die zijn ervaringen vertelde bij het 
legendarische Café Maats. 
Het programma voor deze avond zag er als volgt uit 
 

- Fotopresentatie Dorpsstraat 1e deel 
- Optreden Muziekvereniging HMV  
- Pauze 
- Fotopresentatie Dorpsstraat 2e deel 
- Coen van Hoevelaak over Café Maats 
- Optreden Muziekvereniging HMV 
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Het deel van Dorpsstraat dat in de fotopresentatie onder de loep werd genomen was het deel tussen 
het viaduct en de rotonde in de Dorpsstraat.  
 
De “Naoberavond” werd weer goed bezocht, hoewel toch wat minder dan voorgaande jaren, 
waarschijnlijk speelde de vrees voor corona toch een rol.  
 
Kerstfair  2022  
 
Op zaterdag 10 december 2022 was de Oudheidkamer 
weer present op de kerstfair. 
Een kerstfair waarbij alle activiteiten waren 
geconcentreerd in de Dorpsstraat, van Café Jansen tot 
aan de rotonde, een bijzonder geslaagde kerstfair met 
een grote publieke belangstelling en een aangepaste tijd, 
namelijk vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur 
De vrijwilligers van Oudheidkamer waren in de weer met 
de koekenpan voor het bereiden van pannenkoek met 
worst, een echt traditioneel Holtens gerecht voor de 
kerstavond. Helaas geen eigengemaakte erwtensoep meer, maar curry worst. De verkoop van 
pannenkoek liep meer dan uitstekend, rond zeven uur waren alle ingrediënten op. 
 
Holtense kwis 
 
Op dinsdag 27 december jl. nam een team van de Oudheidkamer deel aan de Holtense Kwis 2023.  
Het team Oudheidkamer bestond uit Gerrie Jansen,  Jolanda en Geert Ulfman, Rianne en Eric 
Willighagen, Hanny Agterkamp, Gerda Kolkman, Dini Klein Hegeman,  Jan Aanstoot, Henk Paalman en 

dochter Gerdien, Jan Stam, Hotse Wiersma en Gerrit te Winkel. 
Een kwis met best wel moeilijke vragen, maar met de stress viel 
het wel mee. De catering werd die avond verzorgd door Geertje 
Zoetbrood en Janna Bronsvoort. 
Sandra Herbig-Krikkink, Anne Jansen en Jan Beumer maakten deel 
uit van de organisatie van de kwis.  
De deelnemers aan de Holtense Kwis moesten bij de 
Oudheidkamer het gewicht raden van de daar neer gelegde 
steentjes van het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht, wat 
daar drie jaar geleden ook te zien was. De schattingen liepen 
uiteen van 22 kg tot 390 kg. Het werkelijke gewicht was 89 
kilogram. 
Op de uitslagavond van de Holtense Kwis op zaterdag 7 januari jl. 
bleek dat het team Oudheidkamer de 31e plaats bezette, gezien 
het aantal deelnemende teams van 63 best weer een leuke 
prestatie. 
 

 
Overige 2023 
 
Noaberavond 2023 
 
Voor donderdag 23 maart as. is de  jaarlijkse donateuravond, 
“Noaberavond”, in de “Kandelaar” ,  toegankelijk voor donateurs, 
genodigden en andere belangstellenden gepland.  
Een donateuravond waarop de werkgroep Foto van de Oudheidkamer 
weer een buurschap/straat onder de loep neemt.  
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Op deze avond wordt het 2e deel van de Dorpsstraat behandeld, vanaf de rotonde met de Larense 
weg tot aan de Oranjestraat. Ook komen de Smidsbelt, de Binnenstraat, het Zwarte pad en 
Meermanspad aan de orde. 
Het definitieve programma is nog niet vastgesteld. 
 
Filmweek 

 
In maart as. staan weer een filmweek gepland. De definitieve 
data en de te vertonen films moeten nog ingevuld worden. 
 
 
 
 
 

 
Bevrijding Holten - Stolpersteine  
 
De jaarlijkse activiteiten 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) zijn voor dit jaar gepland op 
donderdag 8 april as. 
Voor de Oudheidkamer blijven de activiteiten dit jaar 
waarschijnlijk beperkt tot: 

- ’s morgens Stolpersteine poetsen door 
leerlingen van groep 8 van één van de  
basisscholen uit Holten; 

- ’s avonds vertoning film door werkgroep Film. 
 
Het definitieve programma is nog niet vastgesteld.  
 
Koningsdag - Bevrijdingsdag 5 mei 
 
Er zijn nog geen speciale activiteiten in het kader Koningsdag en Bevrijdingsdag gepland. Wel zal de 
expositie op deze dag op Koningsdag de gehele dag geopend zijn.  Voor Bevrijdingsdag 5 mei hangt 
het af van het programma SVNF voor deze dag. 
 
 
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 2022. 
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. 
 
Voor de werkgroep Film was het jaar 2022 een heel intensief jaar. Van diverse bedrijven en 
families/personen werden films/videobanden gescand, opgeslagen en bewerkt. Onder andere van de 
ENCKO, familie Maats, Annie Wansink-van de Brink en Henk Ebrecht. 
Video-opnamen en montages werden gemaakt van het museum van kapper Drent, de opening van 
het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats, de Exposities MAC Holterberg en 100 jaar V.V. 
Holten, de Holtense museumdag,  de Wereldkampioenschappen Touwtrekken TUG of War 
georganiseerd door OKIA, de Herdenking bij het Stevensmonument en van de Kerstfair.   
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Video-opnamen en montages van interviews met Jans Jansen over het dramatische gebeuren met 
Marinus Stevens in de Tweede Wereldoorlog in Espelo/Helhuizen, met de familie Stukker naar 
aanleiding van de expositie ‘Oude Holtense Meesters’, met  de familie Stukker van Garage EHAG,  
met Chris Enklaar en met Broer Pekkeriet. 
 
Textiel 
 
Tijdens de Open Dag hebben we in ’n Spieker een kleine expositie ingericht over “Maandag wasdag” 
met filmbeelden van Henk en Minie Paalman. 
Tijdens de Noaberavond was er een kleine presentatie te zien van recent ingebrachte artikelen. 
 
Registratie 
 
 Ep Agterkamp heeft, na ruim een jaar samen gewerkt te hebben met Hennie Meijerink, deze taak 
overgenomen. Er is een begin gemaakt om de in ’n Spieker aanwezige voorwerpen te ordenen en te 
controleren. 
 
Genealogie 
 
De Oudheidkamer  heeft in juli 2022 mede namens het Rijssens Museum en de Stuurgroep van de 
website Erfgoed Rijssen-Holten voor het Project ‘Uitbreiding Genealogiebronnen op de website 
Erfgoed Rijssen-Holten’ een aanvraag bijdrage uit het Cultuurbudget gemeente Rijssen-Holten. Een 
bijdrage die inmiddels ook is toegekend. 
De werkgroep Genealogie van de Oudheidkamer houdt zich al jaren bezig met het ontsluiten van 
genealogie informatie vanuit oude doop-, trouw- en begraaf- en lidmaatboeken. Van deze bronnen 
zijn scans beschikbaar die de werkgroep zelf in eigen beheer heeft vervaardigd. Het betreft circa 850 
scans. Daarnaast beschikt de werkgroep over transcripties en excerpten van de Oud Rechterlijke 
archieven. Hiervan zijn ook scans beschikbaar, maar sommige zijn van dermate matige kwaliteit dat 
ze niet geschikt zijn voor publicatie. De originelen liggen in Zwolle bij Collectie Overijssel. Omdat al 
deze informatie vanuit historisch en genealogisch oogpunt belangrijke informatie bevat, betekent het 
ontsluiten van deze informatie een belangrijke toegevoegde waarde. 
Wat is opgenomen in het project: 

 Bevolkingsregister 1850-1931. 
Het deel dat betrekking heeft op het ontsluiten van de Bevolkingsregisters kan vrij eenvoudig 
worden uitgevoerd omdat de 3677 scans al in de database van Erfgoed Rijssen-Holten 
beschikbaar zijn. Wij hebben van de wijkregisters Holten wel een index, maar deze is niet 
geschikt voor de zoekmachine, dus moet hiervoor nog een nieuwe index gemaakt worden.  

 De DBTL boeken. 
Wij hebben in eigen beheer scans gemaakt van het Doopboek Holten 1706-1811, 
Begraafboek Holten 1800-1811, Trouwboek Holten 1706-1811, Lidmatenboek 1775. 
Voor alle scans geldt dat hiervoor een index gemaakt moet worden. Om dit te kunnen 
moeten eerst de velden vastgesteld worden die moeten worden beschreven. Om deze scans 
in de database van Erfgoed Rijssen-Holten te kunnen opslaan moet de database worden 
uitgebreid met deze specifieke velden. Dit moet worden gedaan door Picturae in 
Heerhugowaard. De indexen worden gemaakt door onze werkgroep. 

 Oud Rechterlijke archieven. 
De scans van de Oud Rechterlijke archieven zijn deels gemaakt door onze werkgroep (2313), 
deze zijn geschikt voor publicatie en deels door Collectie Overijssel (voormalig HCO), deze 
zijn echter niet geschikt voor publicatie en moeten dus opnieuw gescand worden, 1520 
scans. Alle scans moeten worden voorzien van een index door onze werkgroep, nadat 
Picturae hiervoor de datavelden heeft vastgesteld/aangeleverd. 

Door de bijdrage uit het Cultuurbudget gemeente Rijssen-Holten worden de kosten van derden 
gedekt.  
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Het scannen en indexeren moet wel door onze werkgroep worden uitgevoerd en dat wordt nog een 
hele klus. 
De werkgroep heeft ondertussen een nieuwe vrijwilliger binnengehaald, namelijk Jan Verheul. 
 
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 
hart van Holten. 
Deze boeiende dorpswandeling  vond afgelopen jaar plaats op elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur 
in de maanden juli, augustus en september.  
 
Foto 
 
Zoals in vorige Nieuwsbrief vermeld konden de klanten van de COOP begin van 
het jaar nog missende plaatsjes ophalen bij de Oudheidkamer voor het in 
samenwerking met Reclamemakers door de fotowerkgroep samengestelde 
plaatjesboek voor de COOP.  
Ook in vorige Nieuwsbrief werd aandacht besteed aan het inrichten van een 

collage met 12 historische foto’s, in het 
restaurant en aan de gevel, met vier 
weerbestendige foto’s met Holtense afbeeldingen van weleer bij 
Restaurant Odessa. 
 
Na de zomerperiode van 2022 tot nu toe hebben we als 
fotowerkgroep tijd besteed aan de presentatie van de Dorpsstraat 
voor de Noaberavond. Hoewel de presentatie al klaar was (die zou 

immers in maart 2020 vertoond worden, maar werd uitgesteld vanwege corona) waren er toch na 
2020 alweer veranderingen in het straatbeeld, die meegenomen moesten worden in de presentatie. 
Momenteel zijn we al weer volop bezig met het voorbereiden van de Noaberavond 2023, die gepland 
staat voor 23 maart a.s. Op deze avond wordt het 2e deel van de Dorpsstraat behandeld, vanaf de 
rotonde met de Larense weg tot aan de Oranjestraat. Ook komen de Smidsbelt, de Binnenstraat, het 
Zwarte pad en Meermanspad aan de orde. 
Op 22 november 2022 werd een nieuwe expositie geopend in de sporthal. Een expositie met 
historische sportfoto’s, dit keer werd LRV De Bergruiters gevraagd om met ons mee te doen. Het 
resultaat is een 40-tal foto’s uit de geschiedenis van de vereniging, een fusie van de Bergruiters en 
ponyclub de Bergruitertjes. De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van sporthal ’t Mossink te 
bezoeken tot november dit jaar. 
Gerrit van de Bos publiceert elke zondag op Facebook een terugblik op Holten, meestal een pand. Hij 
put uit de foto’s die gepubliceerd worden op www.erfgoedrijssenholten.nl. 
Een website waar we ook wekelijks aan werken: meer foto’s, omschrijvingen erbij, reacties 
verwerken. 
 
 

http://www.erfgoedrijssenholten.nl/

