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Officiële onthulling

herinneringsmonument Joodse begraafplaats
aan de Kloosterweg te Hengelo Gld
vrijdag 27 mei 2022.
14.00 uur
In 1965 is onder streng rabbinaal toezicht de
Joodse begraafplaats aan de Kloosterweg
ontruimd. De ouderen onder ons herinneren
zich het bestaan van de begraafplaats nog
goed, maar wat was de juiste plek ook al
weer? De reden van de ontruiming was de
komst van de WOG (tegenwoordig Vitens)
die toestemming kreeg om in de nabijheid
van het kerkhof een pompstation te
realiseren. Zestien kleine paaltjes en
zeventien grafstenen zijn verplaatst naar de
Joodse begraafplaats te Zutphen. De
achtergebleven aarde is minutieus
onderzocht en schoon achtergelaten.
Nadat Vitens de vergunning verleende zijn we nu zover dat het herinneringsbord door wethouder
W. Buunk officieel onthuld gaat worden. Henk Teeuwen werkte in 2020 in Coronatijd mee aan de video’s
'Achter het koren gaat een kleine synagoge schuil' (zie https://deoldekaste.nl/video-en-geluid/page/2/), ook hij zal
onze gast zijn.

UITNODIGING:
We nodigen onze leden en belangstellenden van harte uit bij deze onthulling aan de Kloosterweg
aanwezig te zijn.

Uitnodiging voor de ledenavond van donderdag 2 juni. Ons Huis 20.00 uur. Introduce €3,Twee en half jaar fietsen door Australië
Gerda Marsman
Mijn eerste fietstocht maakte ik al als tiener. Daarna volgden
er fietsvakanties door verschillende landen binnen Europa.
Tot ik de knoop doorhakte, mijn baan opzegde, mijn huis
verkocht en op de fiets stapte naar Australië. Een tocht van
twee en een half jaar.
Overnachten in de natuur, koken op een houtvuurtje en als
het even mogelijk was zocht ik mijn eten in de natuur. De
bijzondere ontmoetingen met mens en dier onderweg
maakten iedere tocht tot een onvergetelijke ervaring.
e-mail: info@deoldekaste.nl

website: www.deoldekaste.nl

Gemeentelijk monument
De gemeente Bronckhorst kent ongeveer 800
Monumentale panden. Daar is er sinds woensdag 11 mei
2022 eentje aan toegevoegd, namelijk het Kerkgebouw
van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de
Banninkstraat in Hengelo Gld.
Zie ook: https://deoldekaste.nl/kerkgebouw-gemeentelijk-monument/

Op de fiets langs monumenten en interessante punten in Hengelo en Keijenborg
Als bijlage biedt de OHKV de Olde Kaste u een
prachtige fietsroute aan, waarvan een groot deel ook
met de auto te volgen is, maar fietsen heeft natuurlijk
de voorkeur. De komende tijd zullen we omschrijvingen
maken van de monumenten en de interessante punten.
En zoals altijd: heeft u tips, we horen het graag via
onze contactpagina: https://deoldekaste.nl/contact/

Op 10 en 11 september landelijk de Open Monumenten dagen.
Hengelo is deze dagen het centrum van de
openmonumentendag Bronckhorst. Behalve de
Remigiuskerk, doen de andere kerken in Keijenborg en
Hengelo mee. We zijn nog op zoek naar hulp om op de
Bleijke het bleken in beeld te brengen voor onze jongelui.
Bel met Joop Brugman. Voor meer info over de
monumentendagen zie:
https://openmonumentendagbronckhorst.nl/

Openstelling archief
Als de vlag buiten staat is het archief open!
Als de voordeur gesloten is kunt u gebruik maken van de zij-ingang.
In principe elke dinsdag, inloop tussen 13.30 – 14.30 uur. Als u binnen die
tijd binnen bent of de vlaggen staan nog buiten, bent u van harte welkom
tot 16.00 uur.
En u weet het inmiddels? Voordat u documenten, boeken en kleine
attributen weggooit; zoek contact met de archiefcommissie.
Zie voor contactgegevens www.deoldekaste.nl
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