Losse notities
50 Jaar Stichting Edwina van Heek
Portret I/all Edwiua lIan
Heek door Reinier S ybralld
Bakcls(187]-1956), ai~ebeeld
in het <~edC11 k boek

Op 15 novemb er 1946 passeerde o p Huis Z onnebeek de stichtingsakte van de
Stichting Edwina van Heek, w aarin de nalatenschap van het kinderloze echtpaar
J an Bernard van H eek (1 863- 1923) en Edwina l3urr Ew ing (1872- 1945) w as
o nde rge bracht.
D e doel stellin gen van de Stich ting wa re n en zij n:
r , H et geven van bijd ragen voor maatr egelen tot beh oud van
natu urrn onumentcn .
2. H et geven van bijdragen tot b eh oud van hi storisch waa rdevolle gebouwen,
enz .
3. H et geven van bijdr agen voor aankoo p van voorwerpen van kunst- ,
historische of natuurhistori sch e w aarde ten behoeve van publi eke
verzame ling en.
4. Het toek enn en van blijken van waa rde ring aan zeer verdienstelijk e
land gen oten , waartoe de regering niet de m ogelijkheid heeft.
H et is voo ral D octor ho noris causa J an H erman van H eek , kasteelh eer van
l3ergh, geweest die inh oud heeft gegeven aan de vee lo mva ttende doel stellingen
van de Stichting Edwi na van H eek. H et Bestu ur heeft in de afgelo pe n 50 jaar, in
alle stilte en besch eidenheid , vee lvuldig de help ende hand ge bo de n aan
ini tiatieven die ten dien ste sto nde n van land sch ap en cultuur van Twente.
In het boekje Vetleden met Toekomst komen de person en Bcrnard en Edw ina van
Heek, de Stichting Edwina van H eek en de Huizen Z onneb eek en Singraven
o p ee n sym pathieke , piëteitvolle wij ze ter sprake . Hel aas is het bo ekje niet
bestemd vo o r de handel. In het archief van de Hi stori sch e So ciëtei t En schedeLonnek er is het ec h ter te raadplegen voor lede n.

