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Het openmonumenten weekend op zaterdag 10 en zondag 11 september
belooft weer een feest te worden.
39 locaties in de gemeente Bronckhorst doen mee!
Veel informatie vind u op www.openmonumentendagbronckhorst.nl
U kunt op deze website ook een gratis én leerzaam monumentenspel vinden.
Elke dag om 18.00 uur staan er tien nieuwe vragen gereed.
Hoe goed kent u uw omgeving?
Welk monument of bijzondere plek in Bronckhorst herkend u?
Elke avond doen er zo’n 600 personen mee.
De Oudheidkundige Vereniging De Olde Kaste
organiseert tijdens het monumentenweekend in Hengelo twee activiteiten:
1e De openstelling van de kerk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
aan de Banninkstraat. Zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur.
In dit gemeentelijk monument, met prachtige inrichting, is sinds anderhalf jaar het archief van De Olde
Kaste gevestigd. Deze vereniging is deze dag uw gastheer/gastvrouw.
2e Op Bleek (Bleijke) op de zaterdag een unieke eenmalige activiteit:
Wassen zoals ruim honderd jaar geleden normaal was. Een wasgroep uit Borculo komt dit beeld
versterken. Op dit unieke moment wordt de oorspronkelijke functie van de Bleek in beeld gebracht.

Flyer voor wandeling Hengelo en Hotspot Keijenborg
Speciaal voor dit monumentenweekend heeft de Olde Kaste een flyer samengesteld.
U vind daarin omschrijvingen van bijzondere plekjes in Hengelo en Keijenborg (zie bijlage)
Graag uw speciale aandacht voor de kerken die dit monumentenweekend open zijn:

Remigiuskerk Kerkstraat 42 Hengelo is hoofdlocatie van de gemeente Bronckhorst.
Sint Willibrorduskerk Spalstraat 36 Hengelo met speciale aandacht voor de glas in lood ramen.
Johannes de Doperkerk Kerkstraat 7 Keijenborg, indrukwekkende muurschilderingen.
RABOBANK Clubsupport 2022
Bent u lid van de Rabobank? Stem dan tussen 5 en 27 september op:
De Olde Kaste Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland
Ga daarvoor naar: Rabobank/leden/Clubsupport.
Kies regio Noord- en Oost-Achterhoek en typ dan in de balk zoeken in: De Olde Kaste
De Rabobank verdeeld elk jaar een potje euro’s onder verenigingen in verhouding tot het aantal
uitgebrachte stemmen. Dus elke stem is belangrijk. Nog geen lid van de Rabo? Het is gratis en met een
paar tellen te realiseren via de RABO app of Rabo online bankieren.
e-mail: info@deoldekaste.nl

website: www.deoldekaste.nl

Uitnodiging voor de ledenavond van donderdag 22 september
Ons Huis 20.00 uur. Introduce €3,-

“ Alles geet veurbie'j “, Boer'n van gister’n
“ Alles geet veurbie'j “, Boer'n van gister’n,
gaat over het boerenleven ongeveer 100
jaar geleden. Leidraad in het verhaal zijn de
seizoenen zoals die in het leven op het land
altijd een grote rol hebben gespeeld:
voorjaar, zomer, herfst en winter. Het
prachtige klankbeeld wordt sober en stijlvol
ingesproken door de bekende auteur uit
deze regio Henk Graaskamp. Het script is
van Fons Rouwhorst. Het klankbeeld neemt
u mee naar het leven in en om de boerderij
en het werk op het land in een groot aantal
facetten. Naast gesproken tekst is de serie
voorzien van toepasselijke muziek. Tekst,
beeld en muziek zijn op een harmonieuze wijze op elkaar afgestemd. “ Alles geet veurbie'j “ wordt
geprojecteerd op een groot sfeerbepalend doek van maar liefst 3,50 m breed bij 2,50 m hoog.

Uitnodiging voor de ledenavond van donderdag 10 november
Ons Huis 20.00 uur. Introduce €3,-

Bewaar de herinnering
Dolf Ruesink neemt u mee in zijn boeiend
verhaal in de volgorde van de jaren 50 en 60
en vertelt over zijn jeugdjaren, peuter- en
provo-tijd.
Het gezin had het niet al te breed, vader
werkte overdag in de metaalfabriek, terwijl hij
daar ’s avonds nog schoonmaakdiensten
draaide, met hulp van zijn vier zoons. Om zelf
te zorgen voor de inwendige mens hadden ze
een groentetuin voor de verbouw van eigen
aardappels, bieten, bonen en wortelen. Ook
zorgde men zelf voor vlees, van eigen varkens
en kippen. Omdat er nog geen viezer en
koelkast was, ging alles in de weckfles of
zoutvat.
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