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De Olde Kaste dé Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gld 
is onderdak!! 

 

 
Sinds 1988 is de Oudheidkundige Vereniging De Olde Kaste op zoek naar 
een definitief adres. Dit is nu gevonden dankzij de medewerking van de 
Vrijzinnige geloofsgemeenschap aan de Banninkstraat te Hengelo Gld. 
 
Wat fijn dat zij ruimte ter beschikking stellen voor ons archief. En dat we 
er onze bestuursvergaderingen mogen houden. En wellicht straks ook 
weer een beperkte openstelling voor belangstellenden kunnen 
organiseren. 
 
De komende maanden gaan we verhuizen. Natuurlijk zijn we erg 
dankbaar voor al diegenen die de afgelopen jaren, soms zelfs zonder 
enige vergoeding, ruimten ter beschikking hebben gesteld.  
Hartelijk dank daarvoor!  
 

 

4-mei-herdenking oorlogsslachtoffers Hengelo Gld 
 
Sobere herinnering in het dorp 
 
De herdenking zal hetzelfde zijn als 
in 2020. Enkele leden van het 4 mei 
comité leggen kransen op de 
algemene begraafplaats, het Joods 
monument aan de Synagogestraat 
en bij het oorlogsmonument in het 
Geurtzenplantsoen.  

 
In 2020 heeft onze vereniging in het kader van 75 jaar bevrijding, een boekje 
uitgebracht met daarin een wandeling langs belangrijke plekken in de 
oorlogsjaren. U kunt de route digitaal bekijken via 
https://deoldekaste.nl/oorlogswandeling/  
ook kunt u hier het boekje met de wandeling en toelichting downloaden. 
 
Op het adres https://deoldekaste.nl/video-en-geluid/ 
kunt u de video’s bekijken over de Joodse gemeente in Hengelo:  
- Achter het koren gaat een kleine Synagoge schuil 
 

- En twee herinneringen aan Gerrit Wolsink die een dag na de bevrijding van 
het kamp Reiherhorst, waar hij gevangen zat, overleed. 
 

De Achterhoek: wekelijkse bijlage van de Graafschapbode 1948-1963 

 
Wellicht heeft u ze weleens zien 
hangen in onze etalage aan de 
Spalstraat? Fotocollages met 
belangrijke gebeurtenissen uit de 
regio. Wij kregen ongeveer 700 
kranten met daarop na schatting 
10.000 foto’s uit de Achterhoek. 
We zijn de foto’s uit de gemeente 
Hengelo aan het verzamelen en 
hebben een paar voorbeelden gezet 
op https://deoldekaste.nl/de-
achterhoek-hengelo/ 
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Historisch Hengelo deel 2,  
Appie Teunissen helpt! 

 
Daar zit je dan in coronatijd!  
Het is koud, het regent, de avonden zijn lang. 
En dan komt eindelijk deel 2 van Historisch Hengelo uit. 
 
Appie kent de gang van zaken al sinds het vullen van deel 1. Dus snel de  
plaatjes verzamelen om daarmee het eerste exemplaar te vullen.  
Erg mooi geworden! 
 
En dan hoor je van een aantal inwoners van Hengelo dat het ze niet lukt 
om zo’n prachtig boek vol te krijgen. Terwijl ze dat wel graag aan hun 
eigen verzameling willen toevoegen. Soms omdat ze als alleenstaander te 
weinig boodschappen nodig hebben. Maar soms ook omdat ze niet 
(meer) de vaardigheden hebben de plaatjes netjes in te plakken. 
 
Appie biedt aan te helpen! 
Hij heeft inmiddels een aardig netwerk opgebouwd van mensen die hem 
overtollige plaatjes aanreiken. En zo worden de volgende boeken gevuld. 
 
De mensen zijn blij en vertellen erover en zo weten ook oud inwoners van 
Hengelo hem te vinden. Ze kopen dan wel geen boodschappen in 
Hengelo, maar ze willen wel graag de plaatjes in het album vergelijken 
met de beelden die ze in hun geheugen hebben geprint.  
 
Appie heeft zo meer dan dertig albums gevuld. Een groot compliment 
waard! 
 

 

Theo Roes vertelt over zijn vader Aornt Peppelenkamp 

 
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik 
al dat Rudie Kreunen opnamen heeft 
gemaakt van verhalen die Theo Roes 
(86) vertelde over zijn vader Frans 
Roes alias Aornt Peppelenkamp. 
 
De eerste twee verhalen zijn al goed 
bekeken, het gaat dan om: 
- deel 1  Theo vertelt over zijn vader 
- deel 2 Het liek op de bleike 
 
Inmiddels zijn ook beschikbaar: 
- deel 3 Bie de scheerbaas 
- deel 4 De deserteur  
 

 
 
Van harte aanbevolen! 
U zult genieten! Maar of u nog 
ontspannen bij de kapper zit? 
 
 
 
Voorlopig alleen voor leden op 
onze website beschikbaar: 
https://deoldekaste.nl/leden-
exclusief/ 
 
Wachtwoord: XXXXXXXX 
 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Joop Brugman 
Secretaris 
 

 
e-mail: secretaris@deoldekaste.nl 
website: www.deoldekaste.nl 
  

 
Afmelden voor nieuwsbrieven? 
Dit kan via info@deoldekaste.nl 
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