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Nieuwsbrief nummer 14 

januari 2023 

 

Een fijn en gezond 2023 gewenst 
Hieronder een gedicht uit de Reclame van 8 januari 1949  

 

Het jaar is weer wat dagen oud,  
De lei wordt weer beschreven,  
Het einde is weer uitgefeest  
Herin'ring is gebleven.  
 

Herinnering aan goed en kwaad.  
Veel goed'en kwade dagen,  
Een jaar met weinig antwoord en  
Een jaar met zeer veel vragen.  
 

We hopen op een beter jaar  
Voor U en andere mensen  
En als ik alles zo bezie,  
Blijft er nog veel te wensen.  
 

Vooreerst hier geen corruptie meer  
En minder ambtenaren,  
Dat ieder, ondanks Lieftinck, toch  
Een beetje kan gaan sparen.  
 

Vergadering in Lake Success  
Met grotere successen,  
Dat men geen enkel land dit jaar  
Tot vrede hoeft te pressen.  
 

Dat men een kwade stemming daar  
Gemoedelijk kan sussen,  
Begrijpende Wisjinki's en  
Geen veto's van de Russen.  
 

Voor ieder land, dat van God Mars  
Een massa heeft geleden,  
Voor U, voor mij, voor allemaal  
Een heel klein beetje vrede. 
 

De schrijver wordt niet in de Reclame vermeld. 
Als u hierboven een paar namen wijzigt is het gedicht weer actueel!  
 
‘Veel geluk en vrede, veel liefde voor elkaar.  
Met aandacht voor je naaste wordt een prachtig jaar!’ 

 

Kerstavond woensdag 14 december 
Het was volle bak!  

Er werden nog snel stoelen bijgezet!  
 

We wisten niet hoe groot de opkomst in het kerkje aan de Banninkstraat zou zijn, na een paar ‘Corona 
jaarwisselingen’. Het is onze gewoonte het ene jaar een kerstbijeenkomst te houden en tijdens de volgende 
jaarwisseling een nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar was de kerstavond aan de beurt met een bijzonder mooi 
programma.  
 
Marjan Smeitink en Eddy 
Geurtsen vertelden verhalen 
in het dialect waarbij hun 
vaders een grote rol 
speelden. Deze verhalen 
werden afgewisseld met 
prachtig meerstemmig 
gezang door het Willibrord 
kwartet. Naast de koffie/thee 
bij binnenkomst was in de 
pauze gezorgd voor een 
glaasje glühwein.  
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We kunnen weer! 
Ledenavond dondag 16 februari 2023 Ons Huis 20.00 uur  

niet leden €5,00 inclusief kopje koffie/thee 

Joke Stomps natuurfotografe 
Joke Stomps (1946) wil ons laten genieten van haar foto’s uit de 
Achterhoek en  Liemers. Ze is een echte Achterhoeker die 
geboren is in de Dijkhoek (bij Borculo) en heeft jarenlang  
(34 jaar) als ‘natuurjuf’ voor de klas gestaan. Vanaf haar 20ste 
maakt ze natuurdia’s om te gebruiken in haar lessen. Ze houdt 
veel van wandelen en fietsen en heeft dan steeds verrekijker en 
fototoestel mee. Haar werk hangt her en der in Nederland en 
wordt b.v. gebruikt voor de Achterhoekse spreukenkalender. 
De laatste tijd heeft ze extra aandacht voor macrofotografie, 
het levert fascinerende beelden van insecten op. 

 
 

Grote excursie zaterdag 20 mei 2023! 

Museum de Proefkolonie in Frederiksoord 
Het begon in 1818. We gaan ruim 200 jaar terug in de tijd en beleven het verhaal 
van Johannes van den Bosch en de eerste kolonisten (paupers & pioniers) die in 
de Vrije Koloniën van Weldadigheid een nieuwe toekomst vonden. 
Paupers werden vanuit Het Westen naar Frederiksoord gehaald om te leren zich 
zelf in levensonderhoud te voorzien. Ze leerden bv land en tuinbouw. Kinderen 
gingen daar naar school. Een hele ontwikkeling in die tijd waar de arme kinderen nog niet naar school gingen. Het 
wordt op een bijzondere manier gepresenteerd. Een aanrader om eens te kijken. We gaan op ontdekkingstocht in 
een treintje en zien de koloniehuisjes, het kerkje, de mandenmakerij, de bosbouw- en tuinbouwschool. Er gaat een 
wereld open! Zie ook: https://proefkolonie.nl/ 
 
Programma zaterdag 20 mei 2023 
07.30 uur Inloop kerkje Banninkstraat 9 
08.00 uur Vertrek met de bus 
10.00 uur Ontvangst met 2 x koffie + gebak  
Inleidende presentatie door de gids 
10.40 uur Museum (afhankelijk van het aantal personen mogelijk 
in 2 groepen) 
12.00 uur Rondrit met de kolonietram met gids 
13.00 uur Lunch 
14.00 uur Eigen programma.  
15.30 uur Afsluiten met een consumptie 
18.00 uur Aankomst Hengelo kerkje Banninkstraat 9 
  
Aanmelden voor 23 maart 2023:  
Aanmelding geschied door het bedrag over te maken op 

Oudheidk. Ver. Hengelo G 
IBAN: NL64 RABO 0327 4629 49  
 

(inschrijving in volgorde van aanmelding) 
per persoon €49,00 
per persoon op vertoon Museumkaart of Vriendenloterijkaart €41,00 
U krijgt vanzelfsprekend uw geld terug mocht de trip niet doorgaan.  
 

Nadere informatie bij: 

 Betsy Abbink (06-23009730) of  

Elise Harmsen (06-46162898) 
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Ingebrachte spullen enzo… 
niet alles kan bewaard worden, maar…..! 

 

De archiefcommissie heeft de laatste anderhalf jaar van verschillende personen of verenigingen materiaal mogen 
ontvangen. Vaak wordt daarmee een stukje geschiedenis van Hengelo vastgelegd. In principe ontvangen we graag 
beeldmateriaal en verhalen, soms alleen maar om even te kopieren en toe te voegen aan ons archief. Daarop 
maken we een enkele keer een uitzondering. We kregen bijvoorbeeld van verschillende personen houten 
kleerhangers met daarop namen van niet meer bestaande winkels. Ze hangen nu aan de kapstok in de kerk en 
nemen weinig ruimte in beslag. Want mocht u grotere voorwerpen willen aanbieden dan moeten we helaas 
meestal nee zeggen. We hebben er niet de ruimte voor. Hieronder een greep uit het aanbod van het afgelopen 
jaar. Misschien brengt u dit op een idee.  
Graag zoveel mogelijk namen mee aanleveren. 
 

Fotoboeken, 2 Vaandels, 3 VHS-banden en merklappen. 
Geldelijke schenking. 

Zij Actief Keijenborg  
i.v.m. stoppen vereniging 

Serie boeken met verhalen uit plaatsen rondom Hengelo  Hennie Demming 

 
 

Diverse relatiegeschenken van 
ondernemingen in de toenmalige 
gemeente Hengelo. Met namen en 
logo’s 
 
Hennie Demming 

Markeboeken en DTP registerboeken  Via Old Vorden 
Stamboom van de Fam.Kempers  Brus-Kempers 

Oude kleding. Heren en dames, Fotoboeken – 2 rieten manden  Klepperklumpes   
i.v.m. stoppen vereniging 

Maquette oude OLS Ruurloseweg, vanwege de omvang moest 
de totale omvang verkleind worden maar op deze manier is het 
bepalende beeld van dit karakteristieke gebouw, inclusief de 
verhalen over het eerste gebruik, bewaard gebleven. We hopen 
het te kunnen tonen tijdens de open monumentendagen in 
september 2023. 

Gemaakt door T. Roenhorst. Bennie 
Jansen heeft het prachtige 
exemplaar overal aangeboden, maar 
niemand had er ruimte voor.  

3 schilderijen café Bruggink van G.M.Bruggink 

Boeken Katholieke illustratie Frans Geurtsen 
Oude gehaktmolen uit boedelhuis Demming Via Hennie Demming van Alfons 

Veenhuis 

Foto’s Beschrijvingen van diverse plekken/gebouwen in Hengelo Archief T.Roenhorst 

16 plakboeken Krantenknipsels Hengelo e.o. 1969-2015 Jo van Aken 

Medailles sport/culturele prestatie Gemeente Hengelo Gemeente Bronckhorst in bruikleen 
Herinneringsbord RK school  Frans Geurtsen 

Gebaksdoos Bakkerij Demming  Hennie Demming 

60 boeken RK Religie St. Willibrorduskerk Hengelo 

15 boeken Hengelo en omgeving Willie Maalderink 
Oude vuurketel  (waterketel Hr.Weenink Halle 

Koelkastje Fred Hofman 
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35ste Algemene Leden Avond  
Donderdag 23 maart aanvang 20.00 uur 

Ons Huis Beukenlaan 30 

 
Noteert u óók deze datum in uw agenda? 
De stukken voor deze vergadering verzamelen weer in 
de volgende editie van De Olde Kaste, die begin maart 
zal verschijnen. 
 
Al wel is bekend dat het tweede deel van de avond zal 
worden verzorgd door Johan Eppink (1947) uit 

Steenderen. Hij leest verhalen van verschillende 
schrijvers voor in dialect. 
 
 
 

 
Openingstijden archief de Olde Kaste aan de 

Banninkstraat 
 

Zoals al eerder gemeld gaan de werkzaamheden aan ons archief 
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 informatie wilt halen of te 

brengen.  
Bel Karel (06-23647088) of Joop (06-20742010). 

 
We verwachten vanaf 4 april weer wekelijk open te zijn tussen 

13.30 en 16.00 uur 

 
 

10 december kerstmarkt  
 

Op deze markt rondom shop Melange vertegenwoordigden  
Ineke en Karel de Oudheidkundige Vereniging en het 

Toeristisch Platform Hengelo-Keijenborg. 
In prachtige kleding werd de koude getrotseerd. 

 

Én werd er een nieuw lid gescoord! 
 

Wilt u ook eens rondkijken in uw omgeving of u 1 persoon 
kunt stimuleren om lid te worden?  

Enkel lid €25,- Familielid (2 personen) €30,- 
 

Aanmelden kan via https://deoldekaste.nl/lidmaatschap/ 
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