
 

 

Nieuwsbrief nummer 8  

Januari 2022 
 

Wat brengt ons 2022? 
We willen graag weer ‘normaal’ doen. 
Zoals we het liefst, op een ledenavond in 
januari, elkaar het beste wilden toewensen. 
  
Helaas kon dit niet doorgaan.  
Maar via deze nieuwsbrief wensen bestuur en activiteiten commissies u 
veel gezondheid en geluk toe in de tijd die vóór u ligt! 
 

Donderdag 24 maart 2022     Algemene Leden Vergadering    Ons Huis 20.00 uur 

 

Het bestuur heeft de ALV gepland op donderdag  
24 maart 2022. Noteert u deze datum?  
 
De stukken voor deze vergadering treft u aan in 
de maart editie van ons verenigingsblad De Olde 
Kaste. 
 
We rekenen erop dat we u persoonlijk met een 
interessant programma mogen begroeten. Als dit 
niet mogelijk is zullen we dit interessante 
programma digitaal vorm geven.  
 
U wordt daar dan tijdig over geïnformeerd. 
 

 

Open monumentendagen in de gemeente Bronckhorst op 10 en 11 september 2022 

 

Het landelijke monumentenweekend van 10 en 
11 september belooft weer een feest te worden. 
Enthousiaste vrijwilligers openen dan veel 
monumenten en vertellen er met passie over. In 
2021 zijn in de gemeente Bronckhorst ruim 5400 
bezoekers genoteerd, een record! Gaan we dit 
overtreffen? 
 
Dit jaar speelt de Remigiuskerk een centrale rol in 
de gemeente Bronckhorst. De kerk is de 
hoofdlocatie tijdens deze dagen.  
 
Ook de openingsavond op woensdag 7 september 
wordt in deze kerk georganiseerd.  
Zie ook: 
www.openmonumentendagbronckhorst.nl 
   

 
 

http://www.openmonumentendagbronckhorst.nl/


 

 

Open monumentendagen op 10 en 11 september 2022 in Hengelo en Keijenborg 
 

In Hengelo is open: 
 
- Remigiuskerk  
 
- Willibrord Kerk 
  
- Vrijzinnige kerk + 
- De Olde Kaste 
 

Zie voor alle 43 monumenten in Hengelo: 
https://openmonumentendagbronckhorst.nl/monument/?plaats=Hengelo&soort=&stijl=&open= 

 

In Keijenborg is open: 
 
- Johannes de Doperkerk 

 
 
Zie voor alle 5 monumenten in Keijenborg: 
https://openmonumentendagbronckhorst.nl/monument/?regio=&open=&plaats=Keijenborg&soort=&stijl= 

 

Elke locatie zal iets speciaals bieden, nader info hierover volgt.  
Heeft u ook een monument dat u wilt open stellen op deze dagen?  

Neem contact op met Joop Brugman 
 

Fietsen langs de monumenten in Hengelo en Keijenborg 
 

 
Maak vanaf het TOP een rondje door het dorp en 
verlaat aan de Zelhemse kant Hengelo om via 
Keijenborg een prachtige route door de landelijke 
omgeving weer naar Hengelo terug te fietsen. 
Verlaat hier aan de Ruurlose kant Hengelo en 
fiets langs landerijen en mooie boerderijen via 
het bosrijke Landgoed Zelle en het buurtschap 
Varssel met de golfbaan weer richting Hengelo. 
 
Zie voor omschrijving: 
https://openmonumentendagbronckhorst.nl/route/fi
etsroute-hengelo/ 

 

 
 

Wandelen door het dorp 
 

Op onze website staan drie wandelroutes, zeker 
de moeite waard! Zie hiernaast de linkjes. 

https://deoldekaste.nl/fototegelroute/ 
https://deoldekaste.nl/joodse-wandeling/ 
https://deoldekaste.nl/oorlogswandeling/ 

 

Top vertrekpunt aan de Bleekstraat 
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https://openmonumentendagbronckhorst.nl/monument/?regio=&open=&plaats=Keijenborg&soort=&stijl=
https://openmonumentendagbronckhorst.nl/route/fietsroute-hengelo/
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https://deoldekaste.nl/oorlogswandeling/


 

Willy Enzerink belde……. 

 
‘Nu jullie een eigen onderkomen hebben, is er wellicht 
een plekje om 35 boeken uit de regio een mooi plekje 
te geven in jullie boekenkast’. Fijn dat je aan ons dacht 
en het initiatief hebt genomen!   
 
Mocht u ook boeken/geschriften 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.  
 

 

 

Gevelbord geplaatst op de Vrijzinnige Kerk aan de Banninkstraat 
 

 
Op verzoek van de Vrijzinnige Kerk is zoveel 
mogelijk in de stijl van het bestaande bord 
van de Vrijzinnige kerk een gevelbord 
gemaakt voor onze vereniging. Het bord is 
gemaakt en bevestigd door Joop Brugman 
en Karel Cornegoor. Via de QR-code kom je 
op de website van De Olde Kaste. 
 
De voorzitters Jaap van Gijssel en Frans 
Geurtsen onthulden het bord op 28 
december 2021. 

 

 
 

Archief steeds verder op orde 

 
De archiefcommissie Karel Cornegoor en Joop Brugman hebben 
de eerste fase van het inrichten van het archief achter de rug. Er 
zijn inmiddels 120 archiefdozen gevuld met bouwtekeningen, 
fotoboeken, kranten en een veelheid aan stukken die iets zeggen 
over de voormalige gemeente Hengelo. Ook de boekenkast 
wordt steeds verder gevuld. In de loop van dit jaar hopen we u 
nader kennis te laten maken met dit archief.  
 
We zijn nog op zoek naar 1 of 2 mannelijke etalagepoppen om 
bijvoorbeeld de aankleding van de klepperman mooi te kunnen 
presenteren. Dus….. ? 
 

 

 

Geef deze nieuwsbrief gerust door aan niet-leden.  
Wellicht is dit voor hen 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 

 

De boeken via Willy Enzerink 
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