
 

Nieuwsbrief nummer 7  

oktober 2021 
 

De eerste succesvolle ledenavond van dit seizoen ligt al weer even achter ons,  
de volgende twee avonden staan gepland! 

 

 

Donderdag 21 oktober 2021 Ons Huis 20.00 uur 
Een kist vol oorlogsverhalen door Jean Kreunen 
 

Jean houdt zich bezig met het verzamelen van bijzondere 
oorlogsspullen en het uitzoeken van de verhalen erachter. Als jongen 
van 12 vond hij thuis op de schuurzolder een kist met daarin twee 
helmen. Zijn opa kon hem de verhalen bij die helmen vertellen.  
Daardoor raakte Jean gefascineerd! Tot op de dag van vandaag houd hij 
zich bezig met het verzamelen van oorlogsspullen en het uitzoeken van 
de verhalen achter deze spullen. 
 

Woensdag 24 november 2021 Ons Huis 20.00 uur 
Twee en half jaar fietsen door Australië door Gerda Marsman 
  

Mijn eerste fietstocht maakte ik al als tiener. Daarna volgden er 
fietsvakanties door verschillende landen binnen Europa. Tot ik de 
knoop doorhakte, mijn baan opzegde, mijn huis verkocht en op de fiets 
stapte naar Australië. Een tocht van twee en een half jaar. Overnachten 
in de natuur, koken op een houtvuurtje en als het even mogelijk was 
zocht ik mijn eten in de natuur. De bijzondere ontmoetingen met mens 
en dier onderweg maakten iedere tocht tot een onvergetelijke ervaring.  
 

 

Bent u (gratis) lid van de Rabobank? Vergeet dan niet tussen 4 en 24 oktober 2 stemmen op onze 
vereniging uit te brengen!                              Ga naar: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport 

 

Waarom 2 stemmen? 
 
Elk Rabo-lid mag vijf stemmen 
uitbrengen, per vereniging 
maximaal 2 stemmen! 
 
Het bedrag dat de Rabo 
beschikbaar stelt wordt verdeeld 
naar rato van het aantal 
uitgebrachte stemmen op onze 
vereniging. Dus hoe meer 
stemmen hoe meer geld voor de 
verenigingskast. 
 

Doet u mee en stem u ook op:  
De Olde Kaste, de 

oudheidkundige vereniging van 
Hengelo? 

 
 
 

 
 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport


Aanvulling van onze boekenkast door Hennie Demming 
 
Hennie Demming mailde, of we interesse hadden in 
boeken met historische inslag uit gemeenten rondom 
de voormalige gemeente Hengelo Gld? Ze had een 
‘doosje’. Een paar dagen later bleek dat het doosje 
een paar flinke dozen waren geworden met meer dan 
100 exemplaren. We hebben de boeken gearchiveerd 
en een mooi plekje in onze boekenkast gegeven. 
Binnenkort zullen we de archieven van al onze 
eigendommen op onze website bekendmaken. 
 
Mocht u ook boeken of kleine voorwerpen met 
betrekking tot de voormalige gemeente Hengelo Gld 
ter beschikking aan onze vereniging willen stellen? 
Neem dan contact op met één van onze 
bestuursleden.  
  

De verloren ketting! 

 
In de vorige nieuwsbrief beloofde ik terug te 
komen op nevenstaande afbeelding. Weet u 
inmiddels wat deze ketting voorstelt?  
 

 
 

De tussen 1945 en 1952 ‘verdwenen’ Ambtsketen  
 

 
 
 

Geef deze nieuwsbrief gerust door aan niet-leden. Wellicht aanleiding om ook lid te worden? 

 

Met vriendelijke groet, 
Joop Brugman 
Secretaris 
 

 

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

 

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

 

Staat nu weer eervol in onze vitrine 

Boeken staan gereed om te archiveren 
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