
 
Nieuwsbrief nummer 1                                                                          januari 2021 

 
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van uw bestuur! 

We willen via deze weg meer met u in contact blijven en u graag op de hoogte houden 
van zaken waarmee de vereniging actief is. 

 
Van niet ieder lid is een actueel mailadres bekend;  

laat u het ons weten als u ons bestand kunt verbeteren? 
Dit kan via info@deoldekaste.nl (ook voor afmelden toekomstige nieuwsbrieven).   

 
CORONATIJD maar wel op TV! 
In deze coronatijd kunnen we elkaar nog niet fysiek ontmoeten, maar de vereniging 
blijft in beweging. Een mooi voorbeeld is de video-opname van de presentatie van Henk 
Teeuwen ‘De Joodse Gemeente in Hengelo Gld’.  
We begrijpen dat de NOS aanstaande zondag 31  januari verwijst naar deze video’s 
tijdens de NATIONALE HOLOCAUST HERDENKING in Amsterdam. 
TIJDSTIPPEN:       NPO 1 – 11.00 uur                NPO 2 19.40 uur 
 
FOTOTEGELS 
In 2017 heeft de vereniging het initiatief genomen door 11 tegels in het trottoir te 
leggen op plekken waar voor Hengelo belangrijke gebouwen hebben gestaan. Dit is 
inmiddels overgenomen door drie andere kernen van de gemeente Bronckhorst. In deze 
actie is het aantal tegels in Hengelo uitgebreid tot 17 stuks. U vind de route op 
https://deoldekaste.nl/fototegelroute/ 
  
 
OORLOGSWANDELROUTE 
Ter ere van de herdenking van 75 jaar bevrijding op 1 april 2020 heeft de vereniging een 
boekje uitgebracht die een wandeling beschrijft langs bijzondere punten in het dorp die 
in de oorlog een rol hebben gespeeld. 
U kunt het boekje downloaden op https://deoldekaste.nl/oorlogswandeling/. Daar staat 
ook een digitale rondwandeling die u (eventueel vanuit uw stoel) coronaproof kunt 
volgen.  
 
VERENIGINGSRUIMTE: wie helpt? 
De vereniging wil graag haar documenten met u delen in een duurzame 
verenigingsruimte. Het gaat dan natuurlijk om een periode waarin alles weer ‘normaal’ 
is. Bovendien leiden contacten in zo’n verenigingsruimte tot waardevolle verhalen die 
we vast kunnen leggen voor ons nageslacht.  De vereniging kan helaas geen commerciele 
huurprijzen betalen. Wie heeft een idee? Laat het weten!  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 maart 2021 
Het zal een digitale editie worden. We houden u via de website en ons verenigingsblad 
op de hoogte over de exacte werkwijze. Ga daarvoor 
naar:  https://deoldekaste.nl/agenda/  

  
 
NIEUWE WEBSITE 
Het afgelopen jaar heeft ons lid Toon Roelofsen een enorme prestatie geleverd om een 
totaal nieuwe website te bouwen. Het gaat dan om tekst, afbeeldingen, 
geluidsfragmenten van gedeelde ervaringen over de mobilisatie, video’s en bijna 3000 
DE RECLAMES; een nieuws en advertentieblad uit de jaren 1946-2002.  
Het is teveel om op te noemen. Het onderstaande overzicht geeft een nadere indruk van 
de inhoud. Heeft u materiaal dat een plekje verdient op de website? Reageer naar 
info@deoldekaste.nl we kunnen ook een kopie maken zodat u het origineel in uw bezit 
blijft.  

 

  

Met vriendelijke groet, 
Joop Brugman 
Secretaris 

email: secretaris@deoldekaste.nl 

website: www.deoldekaste.nl  
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