
 

 
Historisch Album Hengelo deel 2 

 
In opdracht van AH, met medewerking 
van De Olde Kaste, de Oudheidkundige 
Vereniging van Hengelo Gld is ook deel 2 
Historisch Hengelo weer een groot 
succes geworden. Met honderden 
verschillende afbeeldingen zijn 
duizenden plaatjesboeken gevuld.  
Meer dan 60 klanten wonnen een jaar 
gratis lidmaatschap van De Olde Kaste. 
Karel Cornegoor verdient een groot 
compliment voor alle voorbereidende 
werkzaamheden. 
 

 

 
Theo Roes leest voor … 
 
Bron:  
Frans Roes (zijn vader)  
alias Herman van Velsen. 
Op 4 februari stond een 
ledenbijeenkomst met Theo Roes (86) op 
de agenda. Helaas kon dit niet doorgaan. 
Maar als u de komende tijd onze website 
bezoekt krijgt u niet alleen een 
spannend verhaal uit de geschiedenis 
van Hengelo, maar raakt u ook 
enthousiast over de verteller.  
 
De komende tijd worden zes korte 
video’s geplaatst, de eerste kunt u al 
bekijken. We hebben er een 
ondertiteling aan toegevoegd zodat ook 
uw (klein)kinderen het verhaal kunnen 
volgen. 

Ga naar:  
https://deoldekaste.nl/leden-exclusief/ 
Wachtwoord: XXXXXXXX  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het liek op de bleike  
Op waarheid gebeurd verhaal: 
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Website Platform Nedersaksisch 
online 
 
Onze Nedersaksische taal en cultuur is een 
uniek erfgoed in het Nedersaksisch taalgebied. 
 

Sinds dinsdag 30 maart jl. is de website van 
het Platform Nedersaksisch online. Dit 
Platform is opgericht om de taal, cultuur, 
geschiedenis, gebruiken en mentaliteit van 
noordoost Nederland onder de aandacht te 
brengen. De website laat de activiteiten van 
de deelnemende organisaties zien, t.w.: 
Centrum Groninger Taal en Cultuur, Stichting 
Stellingwerver Schrieversronte, Huus van de 
Taol, Overijsselacademie en het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. 

 

Onze Nedersaksische cultuur denkt niet in grenzen maar 

verbindt ons met elkaar en de culturen om ons heen.  

 

Ledenvergadering 
 

Op 11 maart heeft er een digitale ledenvergadering plaatsgevonden.  
Hieronder een impressie van de vergadering 
 
Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. 
Helaas moeten we het digitaal doen en is er geen ‘tweede helft’ na de 
pauze. 
Zo moest ook en deel van het jaarprogramma geschrapt worden. 
Maar er zijn ook veel zaken die wel doorgingen. Zoals de presentatie van 
Boeren, Burgers en Buitenlui door Ineke Hissink, net voor de volgende 
Corona loc down. En is er een historische opname gemaakt met als titel Achter het koren gaat een 
kleine Synagoge schuil. Henk Teeuwen verhaald over de Joodse gemeenschap in Hengelo. 
 
Een succes was ook het boekje Oorlogswandeling waarvan 150 exemplaren zijn afgehaald bij de VVV 
toen nog bij AH (inmiddels verhuist naar Shop Melange). Er staan inmiddels drie wandelingen door het 
centrum van Hengelo op onze website. Een nieuwe website waar we trots op zijn. Onze webmaster 
Toon Roelofsen heeft er zeer veel tijd ingestoken, met een beetje hulp van Joop Brugman. Trots zijn we 
ook op de realisatie van een nieuwe vormgeving van ons verenigingsblad De Olde Kaste. We kregen 
reeds vele complimenten. 
 
We hopen tegen de zomer weer bijeenkomsten mogen organiseren. Binnenkort nemen we een video 
op van Theo Roes die ons meeneemt in het gedachtegoed van zijn vader Frans Roes (Herman van 
Velzen). Die video met medewerking van Rudie Kreunen presenteren we weer op onze website. 
Ook gaan we meewerken aan een initiatief van het bestuur van het voormalig Oorlogsmuseum om de 
mogelijkheden te onderzoeken zgn. Stolpersteine te leggen ter herinnering aan de vermoorde Joden in 
het dorp Hengelo. 
 
Het ziet er naar uit dat we komend jaar onze huidige locatie aan de Spalstraat weer moeten verlaten. 
We zoeken dus (opnieuw) naar betaalbare ruimte voor onze vereniging. 
Vanuit het bestuur kan niet voldoende benadrukt worden dat we zeer blij zijn met de medewerking van 
de bezorgers van De Olde Kaste. Grote dank!    
 

https://nedersaksisch.com/


 

Weet u dat op onze website mooie verhalen zijn verzameld die in een (ver) 

verleden in ons verenigingsblad De Olde Kaste hebben gestaan? De moeite 

van het bekijken waard!  
 

 
Contributie 2021 
 

Tijdens de ledenvergadering is de 
contributie ongewijzigd vastgesteld (resp. 
€25,- en €30,- voor een gezin). De 
penningmeester zal binnenkort deze 
contributie innen (als u een machtiging 
afgaf) Anders krijgt u een uitnodiging het 
bedrag over te maken. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tegelwandelroute 
 

De Oudheidkundige 
Vereniging heeft een aantal 
jaren geleden het initiatief 
genomen een aantal 
historische plekken in 
Hengelo via een fototegel 
vast te leggen. Inmiddels 
liggen er 17 tegels in het 
dorp. Op het kaartje 
hiernaast zijn de ‘tegel’ 
plekken aangegeven. 
 
Op een eerder kaartje 
ontbrak nr 2 Concordia in 
de legenda. 
 
De correcte flyer is gratis af 
te halen in het VVV 
infohoekje bij  
 

 
 

Raadhuisstraat 13-15 
72155BK Hengelo (gld) 
 

 

 


