
Nieuwjaarstoespraak Historische Kring Stad en Ambt 

Almelo, woensdag 11012023 door Theo van Rijmenam, 

voorzitter 

 

 

Beste donateurs en andere belangstellenden,  

 

Namens het bestuur van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo heet ik u 

van harte welkom op deze Kuieravond die we gelukkig weer live in de 

Schouw kunnen houden. Hopelijk zal dit in de komende jaren mogelijk 

blijven. 

Als Historische Kring, met zo’n 400 donateurs, willen we zichtbaar en actief 

blijven om vandaar uit een bijdrage te leveren aan de instandhouding en het 

bevorderen van het cultureel erfgoed in Almelo. Dit overeenkomstig onze 

statuten, waarin gesproken wordt het bevorderen van kennis over de historie 

van Almelo en het ondersteunen van projecten met een grote historische 

waarde. 

Uw komst vanavond is in dat licht ook belangrijk, maar uiteraard ook om te 

genieten van het optreden van Thomasvaer en Pieternel en de borrel. 

Graag wil ik kort stil staan bij het nu voorbije jaar, dat in meerdere opzichten 

voor velen moeilijk is geweest. 

Bij uitstek gaan mijn gedachten uit naar de vreselijke strijd in Oekraïne, een 

land dat zonder enige reden is aangevallen door Poetin en zijn trawanten en 

waarbij oorlogsmisdaden niet worden geschuwd. Laten we hopen dat er in 

2023 zicht komt op vrede. 

In ons land ervaren we de nare gevolgen daarvan, maar gelukkig heeft de 

overheid maatregelen genomen, die hopelijk  toch een zeker perspectief 

bieden. 

 

Over hoe we er in ons land verder voor staan, in zowel positieve, als bezorgde 

zin, heeft de burgemeester van Almelo afgelopen zaterdag op de 

nieuwsjaarbijeenkomst van de gemeente Almelo een aantal 



behartigingswaardige opmerkingen gemaakt. Graag verwijs ik u naar zijn 

toespraak die u kunt lezen op de website van de gemeente en dat is 

www.almelo.nl onder de kop “actueel”. 

Als 18 erfgoedorganisaties in Almelo, verenigd in het Platform Cultureel 

Erfgoed Almelo, hebben we in 2022 wederom aandacht gevraagd voor de 

betekenis van erfgoed voor onze stad. Niet alleen hebben we in het kader van 

de gemeenteraadsverkiezingen een inhoudsvolle flyer gemaakt, ook hebben 

we met nogal wat fracties overleg gehad. 

Helaas heeft dit in structurele zin nog niet veel opgeleverd en er is dus nog 

werk aan de winkel. 

 

Gelukkig heeft de gemeente op projectbasis wel de handen uit de mouwen 

gestoken en een 4-tal projecten hebben in 2022 subsidie ontvangen 

(aanlichten Wetshuys, herstel joodse begraafplaats, een stripboek voor het 

Hofkeshuis en de digitalisering van objecten in het stedelijk museum). Ook de 

ondersteuning door de gemeente van ons project stadspoorten is van groot 

belang geweest. 

 

Wat meer inzoomend op de activiteiten van onze eigen Kring in het afgelopen 

jaar wil ik graag het volgende benoemen: 

*er zijn 6 interessante lezingen geweest, waarvan 1 digitaal en 2 in 

samenwerking met de bibliotheek. Alle fysieke bijeenkomsten kenden een 

goede opkomst; 

* de excursie, die ook gelukkig weer mogelijk was, bracht ons naar het 

Airborne museum in Oosterbeek en naar Heveadorp; 

*er zijn 4 edities van ons mooie blad Stad en Ambt verschenen, waarvoor 

dank aan de enthousiaste redactie, en ook het HIP heeft weer prima werk 

geleverd; 

* in de persoon van zowel Loes Heij, als Bert Nijkamp  en Harry Koop hebben 

we actief meegewerkt aan de organisatie van de jaarlijkse open 

monumentendag (2e zaterdag van september); 

*en tot slot maken we deel uit van  de erfgoedcommissie die het werk van 

het eerder genoemde Platform Cultureel Erfgoed Almelo voorbereidt en 

uitvoert 



In het jaarverslag van onze Kring, dat over enkele weken op de website 

verschijnt kunt u daarover meer lezen en tevens wordt u ook inzicht geboden 

in de jaarrekening over 2022. 

Het jaar 2022 hebben we kunnen afsluiten met de opening van de zuidelijke 

stadspoort door wethouder Monique van Saane,  en deze poort bevindt zich 

op de kruising van de Grotestraat en de Schuttenstraat. Het is een eigentijdse 

weergave in de vorm van een lichtkunstwerk en zegel in de bestrating.  

Een uniek en belangrijk project van onze Kring, dat hopelijk in het eerste 

kwartaal van dit jaar wordt afgerond met de opening van de noordelijke 

poort ter hoogte van de Hagengracht/Grotestraat/De Götte. 

In het jaar dat nu net is begonnen, is nog steeds sprake van de nodige 

onzekerheden en zorgen. Ik hoop ten zeerste dat we aan het eind van 2023 

kunnen zeggen dat we als land - en als betrokken inwoners -  de problemen 

eendrachtig hebben weten aan te pakken en er dus aan het eind van het jaar 

beter voor staan. 

 

Ik wens u allen een gezond en gelukkig jaar toe en omdat we nu voor het 

eerst sinds 3 jaar weer een Kuieravond hebben, heeft het bestuur besloten u 

een kleine attentie aan te bieden, in de vorm van 2 chocolade grenspaaltjes. 

Deze verbeelden het project herstel grenspalen van ons bestuurslid, Bert 

Nijkamp. Per donateurschap ontvangt  1 attentie bij vertrek 

Ik dank u wel  

 

 

 

 

 


