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Vereniging,

oudheidkamer
TWente

UITNODIGING MARKEGRENZEN

Aan de Cultuurhistorische verenigingen en instellingen in Twente.
Door een aantal plaatselijke heemkundeverenigingen worden de grenzen en grensmarkeringen van
de marken in ïwente onderzocht en in kaart gebracht. Het onderzoek vindt meestal plaats voor één

of meerdere marken in de woonplaats van de desbetreffende vereniging.
Het zou een geweldige meerwaarde opleveren als het onderzoek voor geheel Twente kan worden
gedaan. De kennís en kunde van de verschillende onderzoeken worden gedeeld en de verzamelde

uitkomsten kunnen leiden tot één Twentse Markenatlas.

te helpen een en ander te
realiseren. Een dergelijk project past heel goed binnen het beleid van de Oudheidkamer en we zien
voor ons vooral een coördinerende en faciliterende rol weggelegd. ln overleg met de
Loakstenencommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede - Lonneker (SHSEL) willen we
De Vereniging Oudheidkamer Twente (OKT) werd onlangs benaderd om

uw vereniging

/

instelling graag uitnodigen voor een eerste bijeenkomst op

zaterdag 28 november 2OL5; 's ochtends van 10,00 uur tot 12.00 uur
in het O(Íhuís Stroinksbleekweg 12B 7523Z:L te Enschede
ln verband met de beschikbare ruimte, waarbij wordt uitgegaan van 2 deelnemers per vereniging, is
aanmelding noodzakelijk. Aanmelding bij voorkeur via email secretariaat@oudheidkamertwente.nl ,
vóór 7 november.
We stellen ons voor dat er 2 keer per jaar een bijeenkomst wordt georganiseerd. Maar uiteraard kan
iedere deelnemende vereniging zich tijdens de eerste bijeenkomst uitlaten over een toekomstige
opzet.

Programma
- Welkom door de Vereniging Oudheidkamer Twente
- Voorstelronde door de aanwezige verenigingen
- Presentatie: verzorgd door de Stichting Historische Sociëteit Enschede - Lonneker
- Discussie n.a.v. voorgelegde vragen, welke moet leiden tot een 'toorstel tot

-

voortgang"
Datum volgende biieenkomst.

Wij hopen uw vereniging op 28 november te mogen begroeten.

Enschede, oktober 201"5

Bestuur Vereniging Oudheidkamer Twente
Bernard Westrek
Willem Wondergem
hint: www.markegrenzen.nl
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