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

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.  

 

 
Uitnodiging voor de ledenavond van  

woensdag 14 december  
Kerkje Banninkstraat 20.00 uur. Introduce €3,- 

 
 
 
 
We gaan ervan uit dat we het jaar weer in een fijne kerstsfeer 
kunnen afsluiten. Het is dan de eerste keer, sinds we medegebruiker 
van het kerkje zijn, dat we er een ledenavond houden.  

 
- Marjan Smeitink en Eddy Geurtsen brengen deze avond verhalen zoals alleen zij dit kunnen! 
- Het Willibrord mannenkwartet zorgt voor de muzikale omlijsting.  
- Ook een mooie gelegenheid om een eerste indruk van ons archief op te doen!  

 
 

 
RABOBANK Clubsupport 2022  
De Rabobank verdeelt elk jaar een potje euro’s onder verenigingen in verhouding tot het aantal 
uitgebrachte stemmen. Wij kregen 54 stemmen, dank daarvoor! Dit leverde €322,- op voor de clubkas. 
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Wasdag op de Bleijke aan de Bleekstraat 
 
Tijdens de Openmonumentendagen 2022 op 
10 en 11 september heeft de Olde Kaste de 
Bleijke ‘historisch aangekleed’. We lieten 
hiermee zien welke plaats de Bleijke had in 
de geschiedenis van Hengelo Gld. Herman 
van Velsen schreef al in 1941 dat de jongelui 
de oorspronkelijke functie van de Bleijke niet 
kenden. Deze presentatie was niet gelukt 
zonder medewerking van de Wasgroep uit 
Borculo en het boerderijmuseum De 
Lebbenbrugge.  
Onze webmaster Toon Roelofsen maakte de 
opnames en monteerde het geheel tot een 
historisch document.  
De video is te zien op YouTube  https://youtu.be/bxs43GICetc  
 

 

NIEUW! 
Boekje Tegelroutes in Bronckhorst óók bij onze vereniging voor €5,- te koop 
 
Vanaf 2014 ontstond bij de Oudheidkundige Vereniging De Olde 

Kaste het idee om een stukje verleden in het dorp Hengelo zichtbaar 

te maken. Onze vereniging verzamelde foto's en informatie over 

verschillende locaties en liet elf unieke fototegels van 50 bij 50 

centimeter maken. Op elke tegel staat een historische foto en een 

stukje bijbehorende geschiedenis. 
 

In 2018 vroeg burgemeester Marianne Besselink aan Harry Jansen 
of een tegelroute ook niet iets voor Vorden was? Harry antwoorde 
“dat zou zeker kunnen, maar dan in alle vijf hoofdkernen van de 
gemeente Bronckhorst”.  
 

Inmiddels liggen in elke hoofdkern ongeveer 17 tegels die allemaal 
zijn terug te vinden in het boekje Tegelroutes in Bronckhorst.  
Het boekje presenteert in elke hoofdkern een wandelroute langs 
de tegels en verbindt de hoofdkernen met mooie fietsroutes. 
Behalve bij onze vereniging (Karel Cornegoor 0575-473992) is het 
boekje (140 blz.!) in Hengelo ook te koop bij het BP-tankstation en 
Shop Melange. 

 
 

Openingstijden archief de Olde Kaste aan de Banninkstraat 
 

De werkzaamheden aan ons archief gaan door, maar niet altijd aan de Banninkstraat i.v.m. de hoge 
gasprijzen. Als de vlaggen uit staan zijn we open, daarnaast maken we graag een afspraak als u nader 
contact zoekt om informatie te halen of te brengen. 
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