
Het Bestuur bestaat per 31-12-2020 uit: 
Eddy Muis (voorzitter)
Jan Lohuis (secretaris)
Jan Jansen (Penningmeester en Ledenadministratie)
Thom Kruiper (lid)
Herman Zwijnenberg (lid) 

Het ledenaantal bedroeg per 31 december 2019 378 en op 31 december 2020 389 leden.
 
Iedereen realiseert zich dat ook wij terugkijken op een heel bijzonder jaar. Het bestuur heeft u door 
middel van de digitale nieuwsbrief van september en november geïnformeerd wat dit betekend heeft 
voor onze vereniging.  

   
             IJjspret in het Doktersbos, 2009                   Schaatsen in de Veldkamp, 2012 

In de nieuwsbrief van september
De scholen zijn weer begonnen en degenen die op vakantie zijn geweest zijn weer thuis. We proberen
met elkaar met alle beperkingen die de Corona crises ons opleggen toch weer de draad van het leven 
op te pakken. Bovenal hopen wij dat u allen in goede gezondheid mag verkeren. 
Eerder al informeerden wij u dat door de lockdown ook onze vereniging maatregelen heeft moeten 
nemen. Alle festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding zijn afgeblazen, onze jaarlijkse tentoonstelling in 
de Smidse ging niet door. De fietstocht in juni is afgelast en we zijn erg terughoudend met het 
organiseren van onze lezingen. Volgens onze planning zouden we 19 oktober en 23 november 
lezingen in de Hellendoornzaal laten plaats vinden en het lijkt verstandig , met de huidige inzichten- 
ook deze geen doorgang te laten vinden. Achter de schermen zijn- op 1,5 meter afstand van elkaar- 
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vrijwilligers bezig om onze archieven verder te ordenen en toegankelijker te maken, contacten met de
gemeente beginnen voorzichtig aan weer uit de startblokken te komen. Het bestuur is 2 keer bijeen 
gekomen.  Er zijn wat ontwikkelingen die nu in voorbereiding zijn of zich in een verkennend stadium
bevinden. In een volgende nieuwsbrief hoop ik hier wat concreter in te kunnen zijn.

                 
                                          Winterse plaatsjes  in de Veldkamp, 2017 

In de nieuwsbrief van november 
In de voorlaatste nieuwsbrief van 1 september liet ik u weten dat we binnen onze vereniging met 
enkele ontwikkelingen bezig zijn en dat ik daar later op terug zou komen. Graag wil ik u bijpraten 
over een aantal ontwikkelingen. Het archiveren, digitaliseren, ontsluiten en presenteren van onze 
collecties heeft een hoge prioriteit. Wij willen graag onze schatkamer beter toegankelijk maken en 
dus beschikbaar stellen aan allen die geïnteresseerd  zijn in onze geschiedenis. Als eerste stap heeft 
het bestuur besloten aansluiting te zoeken bij het Historisch Centrum Overijssel ( HCO ) en haar 
methodiek van archiveren en digitaliseren over te nemen. Door ziekte van een projectmedewerker 
van het HCO en de Corona omstandigheden liep dit project vertraging op. Tegelijkertijd maakten wij 
in augustus kennis met Alfred Ruiter, geboren en getogen in Nijverdal, hart voor – lokale -
geschiedenis en projectmanager bij Cap Gemini. Alfred reageerde meteen enthousiast op onze vraag 
of hij- als vrijwilliger- het project van ontsluiting en digitalisering van onze archieven zou willen 
leiden. En dat hebben we geweten! Zeer voortvarend en met veel kennis van zaken komt dit 
belangrijke project samen met onze vrijwilligers in beweging. De samenwerking met het HCO en 
Mijn Stad Mijn Dorp is geïntensiveerd en we leren van de collegiale samenwerking met onze 
zustervereniging in Hardenberg. Begin oktober heeft het bestuur het Plan van Aanpak en de daarbij 
behorende investering integraal overgenomen. Deze investering is voor onze begrippen en ons eigen 
vermogen behoorlijk fors. Reden te meer om na te denken over een sponsorplan en subsidietrajecten. 
Deze week hebben we -met een intensief voorbereidingstraject- een subsidieaanvraag ingediend bij 
het Prins Bernard Cultuur Fonds. Medio november staat de vergadering van het Prins Bernard Fonds 
gepland. We zijn met Johan Alferink in overleg om zijn zeer omvangrijke archief in formele zin over 
te dragen aan onze vereniging.  Daarnaast zijn we met de gemeente Hellendoorn in gesprek om de 
overdracht van de beeldbank Hellendoorn met ca 3200 historische foto’s naar onze vereniging te 
formaliseren. 
Met onze vrijwilliger Gerard Gasthuis, een enthousiaste stamboomonderzoeker, hebben we 
afgesproken dat hij , samen met Jan Lohuis en Thom Kruiper, de werkgroep genealogie gaat trekken. 
We willen daar samen met hen meer bekendheid aan gaan geven. Gerard staat al ingepland om een 
paar workshops te geven bij ZININ in het kader van Breinreis. Het bestuur is bovendien in overleg 
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met de ZININ organisatie om de onderlinge samenwerking te intensiveren en bij haar programmering
onze vereniging meer te gaan betrekken. 
Begin augustus heeft de gemeente Hellendoorn ons benaderd of wij als Historische Kring 
geïnteresseerd zijn in een gebruikersovereenkomst inzake de Watertoren aan de PC Stamstraat.  U 
weet wellicht dat de Watertoren met haar sproeiveld een Rijksmonument is. Het geheel ligt er wat 
afgezonderd en verlaten bij, een gedeelte is in gebruik door de Wilgenweard. Er is de afgelopen 3 
maanden frequent overleg geweest met de Wilgenweard, Historische Kring en gemeente om de 
mogelijkheden te verkennen dit geheel meer toekomstbestendig en vitaler te maken. Wij zijn nu in de
fase van verkrijgen van een subsidie voor een zogenaamde transformatieonderzoek, dit willen we 
doen samen met een aantal deskundige leden. Als hier meer duidelijkheid over is dan zal ik u nader 
informeren. 
Achter de schermen zijn we met een aantal  betrokken vrijwilligers druk bezig voor de toekomst van 
onze vereniging. Dat doen wij conform de veiligheidsregels, 1,5 meter afstand en veel digitaal 
overleg en -vergaderen . 
Het blijft een spannende tijd , hoe gaat de tweede golf zich verder ontwikkelen en wat betekent dat 
voor Uw welzijn en gezondheid ? 
Ook namens het bestuur wens ik u al het goede toe in deze enerverende tijden.

  

      Kniep’nhuusie 2017

Vaste activiteiten 2020
1. Er zijn twee lezing gehouden, de twee andere geplande lezingen zijn vanwege de corona-crisis 
geannuleerd.
2. Jaarlijkse fietstocht : om dezelfde reden geannuleerd.
3. Vier Reggesproake’s met twee ‘specials’ over de II WO.  
4. Twaalf Nieuwsbrieven.
5. Expositie de Smidse kon ook vanwege de  corona-crisis geen doorgang vinden. 

Gedenkteken voor drie oorlogsslachtoffers in Hellendoorn
Op 9 april precies 75 jaar geleden zou er een monument geplaatst worden voor Johannes Grobbink, 
Marinus Maris en Klaas Andries Neuman die omkwamen door geallieerd granaatvuur.  In het land bij
de boerderij Grobbink (waar nu garage Dijk staat) kwamen zij om het leven. In het kader van 75 jaar 
bevrijding is door de Stichting Oald Heldern De Noaberschap en de Historische Kring Hellendoorn-
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Nijverdal besloten om voor deze drie slachtoffers een gedenkteken te plaatsen. Vanwege Corona is 
dit verplaatst naar 3 oktober. Het gedenkteken werd onthuld door burgemeester Anneke Raven. Alie 
Nijman – Grobbink vertelde over die dag wat ze had meegemaakt. Peter Löhnberg vertelde over de 
onderduik periode.    

                                     
  
Gedenkteken op hoek Kluversweg en              Gedenkplaat aan de Noord Esweg nabij  

De Pastoor Rientjesstraat                                            Koetreeweg 1. Op 15 oktober 1942 stortte de  
                                                                                     bommenwerper Handley-Page Halifax BII hier neer  

Verslagen van coördinatoren werkgroepen
Het was de bedoeling dat het jaar 2020 geheel in het teken van 75 jaar bevrijding zou staan. Echter 
door de coronacrises zijn alle activiteiten in de gemeente Hellendoorn afgelast. De meeste hiervan 
werden doorgeschoven naar 2021. Maar het ziet er nu naar uit dat deze ook dit jaar geen doorgang 
zullen vinden.

1. We zijn benaderd om twee lezingen te houden over oud Nijverdal (Cor Colthof en Johan Alferink 
bij de Zweef). Opbrengsten zijn gestort in de kas van de HKHN. 

2.De Zunase heide: In het kader van de tweede natuuruitbreiding van het natuurgebied ‘De Zunasche 
heide’ hebben we als HKHN (Johan Alferink en Jan Lohuis) twee voorstellen bij Tauw Advies & 
ingenieursbureau ingediend. De oude markegrens van 1717 accentueren met veldkeien en een 
markepaal op het drie markenpunt te plaatsen met informatiebord (inclusief QR code)  van de 
marken: Rijssen, Noetsele en Notter Zuna. Beide voorstellen zijn aangenomen en inmiddels 
uitgevoerd. De markensteen en het  informatiebord staan aan de Schoneveldweg te Zuna, bij de 
grenspalen van de gemeente Wierden en Hellendoorn. De markegrenslijn van 1717 met zwerfkeien 
kunt u zien vanaf het naastgelegen pad in noordelijke richting. En verder zijn ze te zien aan oostzijde 
van de Ligtenbergerweg. Het is de moeite waard om is te gaan kijken.  
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      Veldkeien op de markengrens van 1717                       Driemarkenpunt

3.Archeologie. Evelyn Ligtenberg. In 2020 geen activiteiten.

4. Project Digitalisering:
Middels de nieuwsbrieven bent U al uitgebreid geïnformeerd over de aanleiding en de aanpak om tot 
ontsluiting van onze zeer uitgebreide archieven te komen. Dat doen we op een eenduidige manier en 
op een inhoudelijke wijze die nauw is afgestemd met het HCO ( Historisch Centrum Overijssel) en 
het daaraan verbonden ‘Mijn Stad Mijn Dorp’. Dit voor de vereniging de kring een belangrijke 
project – onder het motto: de HKHN gaat digitaal-wordt geleid door Alfred Ruiter en moet gaan 
bewerkstelligen dat onze schatkamer makkelijker toegankelijk wordt en daardoor laagdrempeliger 
voor allen die geïnteresseerd zijn in de lokale geschiedenis van onze gemeente.
 
5. Werkgroep Beeldmateriaal  met Nico Vilters. De vrijwilligers, die in 2020 actief waren in het 
archief, zijn: Erna Nijhof-Imhof, Gerrie Teesselink, Sientje Valk-Jonkman, Frits Korver, Herman 
Fransen, Hans Velner, Piet Zuidema, Nico Vilters. We zijn het jaar energiek begonnen met het 
opnieuw inscannen van de ongeveer 2000 oudste afbeeldingen. Tot half maart werkten wij op 
maandagmiddag, dinsdagavond en donderdagmorgen. Herman Fransen heeft alle plattegronden en 
bouwtekeningen van de KSW, die we hebben, geïnventariseerd en gefotografeerd en liggen nu bij 
Oogink in het archief.  Gedurende de zomer hebben we, rekening houdend met de  Corona richtlijnen
nog wat verder kunnen werken. Na het bericht dat Gerard Gasthuis genealogie wilde gaan aanpakken,
hebben Frits en Nico besloten de foto’s, die betrekking hebben op genealogie, te gaan verzamelen en 
thuis geschikt te maken voor de werkgroep genealogie.  

6. Werkgroep Archief Oogink: Jan Lohuis en Wilco Otten. Met het inruimen van de documenten, 
boeken, kaarten-tekeningen zijn we behoorlijk gevorderd. We hadden verder kunnen zijn, maar door 
coronabeperkingen in het voorjaar en najaar werd er bijna niet gewerkt.
a. In het boekenarchief hebben we ongeveer de helft van de ruim 2500 boeken geïnventariseerd. 
Hierin staan de boeken uit het fotoarchief en de grote verzameling boeken van Johan Alferink. De 
dubbele boeken worden apart in boekenkasten gezet. Deze boeken zullen t.z.t. worden verkocht.    
b. In het documentenarchief staan 19 archiefkasten, waarin circa 1000 ordners, plakboeken en 
fotoalbums. 
Hiervan kwam veel materiaal uit het archief van Johan Alferink en het archief bij Roelofs.
c. Boven op de kasten staan 75 archiefdozen met documenten en krantenknipsels die deels uit het 
fotoarchief komen. 
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d. In het kaarten- en tekeningenarchief hebben we ongeveer 240 kokers met een aantal unieke 
tekeningen van de KSW. In deze ruimte liggen nu ook oude Reggesproake’s van 1992-2020.
e. Er moeten nog posters, topografische kaarten geïnventariseerd worden. 
f. Dit geldt ook voor  de museale stukken die op verschillende locaties staan. In de hal staan o.a twee 
miniaturen (zie hiervoor Reggesproake Special Miniatuur Nijverdal 2019) de anderen staan in het 
archief bij Roelofs. Daar hebben we ook het miniatuur van de oude Hervormde Kerk staan.
g. Regelmatig melden bewoners zich met materiaal voor het archief. Deze worden opgehaald of 
gebracht en vastgelegd genoteerd in een Exel bestand: ingekomen archief materiaal. Alle gevers 
nogmaals hartelijk dank.     
h. Het archief bij Oogink is geopend iedere woensdag en vrijdagochtend van 9.00 -12.00 uur.
Als u wilt komen: met u zich dan aan via : 0548-616872 of per email info@hkhn.nl   
j. De vrijwilligers die daar werken zijn: Johan Alferink, Jan Lohuis, Wilco Otten en binnenkort Yvo 
Kleine Staarman. In het archief bij Roelofs werkt meestal alleen Johan Alferink. Hier wordt materiaal
uitgezocht, of geschikt gemaakt voor het archief Oogink.   
7.Grote dank gaat uit naar onze sponsoren: De firma’s Oogink en Roelofs en ZINiN die kosteloos 
ruimte beschikbaar stellen voor ons archief. De gemeente Hellendoorn voor het  beschikbaar stellen 
van de Hellendoornzaal. 

               

                                                  In kijkje in het boekenarchief en keuken 

8. Werkgroep Dialect coördinator Johan Alferink. Is gestopt wegens drukke werkzaamheden.             

9. Verslag werkgroep PR en promotie. 
Met de komst van Thom Kruiper als nieuw bestuurslid heeft onze vereniging het afgelopen jaar de 
sociale media veel aandacht gegeven. Het afgelopen jaar heeft de HKHN weer vat gekregen op haar 
kanalen op sociale media.  Zo had de Facebookgroep een tijdje geen beheerder gehad. Inmiddels is 
dit opgelost en is er een vaste werkwijze afgesproken en is men weer erg actief en alert. Op dit 
moment zijn er vier personen die actief bezig zijn met het beheer, Minie Reinders en Thom Kruiper 
een beheerder en een moderator. De werkgroep sociale media zoekt momenteel nog extra 
versterking. Daarnaast is afgelopen jaar de overdracht geweest van het beheer van de website van Jan
ter Avest naar Thom Kruiper. Op dit moment wordt, in overleg met het bestuur en projectleider 
digitalisering Alfred Ruiter, gekeken naar een nieuwe lay-out en indeling van de website. Ook is er 
een nieuwe pagina met betrekking tot genealogie aan de website toegevoegd. 
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10. Verslag werkgroep genealogie. Sinds de tweede helft van 2020 is er binnen de HKHN een 
werkgroep genealogie opgezet. Dit omdat er steeds meer belangstelling is voor stamboomonderzoek. 
We kunnen iedereen vertellen hoe men zelf onderzoek beginnen binnen en buiten de gemeente  
Hellendoorn.  Gerard Gasthuis heeft in samenwerking met het ZINiN Nijverdal  eind vorig jaar 2x 
een Breinreis workshop stamboomonderzoek gehouden voor beginners. Voor een volgende workshop
in 2021 kunt u contact opnemen met Gerard Gasthuis info@hkhn.nl. 

De werkgroep wil beginnen om genealogische gegevens van inwoners uit onze gemeente vast te 
leggen, met in achtneming van de beperkingen door de archief en AVG ( privacy) wet. Er zijn al een 
aantal aanvullende ideeën bedacht voor verdere invulling van de werkgroep. Vanzelfsprekend moet 
er ook nog over bepaalde aspecten beslist worden (uniforme werkwijze, opslag van gegevens enz.). 
De werkgroep gaat, wanneer er geen Corona beperkingen meer zijn, bij elkaar komen om over deze 
zaken te beslissen. Enkele ideeën die al ter tafel zijn gekomen: foto’s maken van de graven op de 
diverse begraafplaatsen, gezinnen in een bepaald gebied of van een bekend persoon uit de gemeente  
reconstrueren, workshops over genealogie geven, foto’s van de boerderijen in onze gemeente met 
hun bewoners tot op heden, archiveren van familiefoto’s en gegevens die vergaard worden via 
diverse kanalen. 

10a. Begin 2021 is er gestart om een keer in de 14 dagen een foto uit het archief te plaatsen in het 
wekelijkse krantje: De week van Hellendoorn en Nijverdal. Daarnaast wordt de foto ook op facebook
geplaatst. Reacties worden twee weken later geplaatst. O.l.v. Gerard Gasthuis       

11. Werkgroep Luu Veur Oald Niejs Sprokkeln met coördinator Ank Phijffers. Zij hebben meegewerkt met de 
fietsroute ‘1940-1945 Rondom de Sallandse Heuvelrug’. De werkgroep heeft slechts een maal vergaderd 
vanwege de Corona crisis.
 
12. De werkgroep Plattelands- en Dorpsbeeld: coördinator Eddy Muis. De werkgroep in niet bijeen geweest. 

13. Werkgroep Reggesproake met als redactievoorzitter Frits Korver. De redactie van de 
Reggesproake heeft in 2020 afscheid genomen van Dini en Willem Zuethoff. Ze hebben jarenlang in 
de redactie gezeten. Gelukkig is de redactie versterkt door Lieke v.d. Lee. De redactie bestaat nu uit: 
Henk de Leeuw; Hans Velner; Piet Zuidema; Lieke v.d. Lee en Frits Korver. Het redactie adres is 
hetzelfde gebleven nl. Hans Velner, Paulus Potterstraat 16, 7442 KN Nijverdal. Mail 
jvelner@knmail.nl. Artikelen in Word aanleveren. In de loop van het jaar heeft Herman Poorterman
zich bereid verklaard de lay-out voor zijn rekening te nemen. In 2020 hebben we naast de vier 
reguliere nummers, in april twee extranummers uitgeven met oorlogsherinneringen. Daar werd door 
verschillende leden enthousiast op gereageerd. 

14. Stichting Uutgeverieje ’n Boaken met als secretaris Francis van den Berg. Het bestuur bestaat nog
steeds uit de volgende personen: Frits Korver (voorzitter), Francis van den Berg, (secretaris), Dinand 
Webbink (penningmeester) en de leden Evelyn Ligtenberg en Paul Janse.  De uutgeverieje heeft 
vorig jaar de volgende boeken uitgebracht: Jan Lohuis: Opkomst en ondergang van landgoed de 
Eversberg en van Bela Ruth Samuel Tenenholz: Land van vele bruggen. De presentatie van Land van
vele bruggen was gepland voor april 2020, aansluitend bij de herdenking van 75 jaar bevrijding, maar
vanwege de corona lockdown is deze uitgesteld. Uiteindelijk heeft de lancering van het boek in 
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november op alternatieve wijze plaatsgevonden, door middel van een filmpje dat te bekijken is via 
https://youtu.be/qfVaI6c3ls4. 

15. V1-groep met als aanspreekpunt Gerard Pijnappel en Henri Boerdam. We zijn als werkgroep V1-
V2 bezig geweest met het plaatsen van een informatiebord op de Eelerberg. Dit plan konden we 
realiseren door een schenking van Het Nationale Park via een potje "Support voor Nature" en een 
schenking van het Memory Museum Nijverdal en Lions Hellendoorn-Nijverdal. Ook hadden we zelf 
nog wat in kas.  Staatsbosbeheer heeft het frame voor het informatiebord geschonken. Henri Boerdam
heeft de tekst verzorgd van het informatiebord. Ook heeft hij het framewerk passend gemaakt. Op het
informatiebord is een QR code geplaatst en tevens worden alle sponsoren genoemd die dit project 
mede mogelijk hebben gemaakt. Het informatiebord is nu eigendom van Staatsbosbeheer. Dit is reeds
besproken met het plaatsen van het V1 informatiebord. Eindelijk was het dan zover en konden we op 
donderdagmorgen 23 juli 2020 het bord plaatsen. 

16. Vliegtuigborden ‘Opdat niet wordt vergeten’, werden schoon gemaakt door Henk Piksen. Een 
aantal gedenkplaten en plaquettes zijn er door de jaren heen niet beter op geworden. Dus aandacht 
blijft noodzakelijk.  

17. Werkgroep expositie in de Smidse, coördinator Wilma Paalman
Wegens de lockdown is er geen expositie geweest in de Smidse

18. Nieuwsbrief. Johan Alferink maakt de maandelijks nieuwsbrief met daarin nieuwe foto’s, 
ontvangen materialen enz. 

                                    

                     Winterslandschap op de Sallandse Heuvelrug (2009)  

Vrijwilligers
Ook dit jaar danken we alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om het vele werk te verrichten. We hebben 
allen dit jaar verrast met een kerststol.
Nieuwe vrijwilligers zijn: Gerard Gasthuis, Ivo Kleine Staarman,  Minie Reinders, Jos Bouwmeester, Ruben 
de Groot,  Willem van Coeverden en Alfred Ruiter. 
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