
 

JAARVERSLAG 2022 

In de loop van het jaar raakte Corona steeds verder uit beeld. We konden een aantal activiteiten weer 

verantwoord oppakken. 

1. We zijn welkom geheten als medegebruiker van het kerkgebouw van de Vrijzinnige Gemeente 

aan de Banninkstraat. Er is inmiddels een indrukwekkend archief opgebouwd, waar wekelijks 

aan wordt gewerkt. Veel voorwerpen zijn inmiddels voorzien van uniforme bijschriften. 

 

2. Activiteiten 2022 

a. 24 maart 34e Algemene Jaarvergadering 

b. 2 april openhuis aan de Banninkstraat: Vrijzinnige Kerk en archief de Olde Kaste. 

c. Vanaf 2 april wekelijks geopend op de dinsdagmiddag. In de koude periode niet altijd i.v.m. 

hoge energiekosten. Een afspraak maken kan altijd. Zie daarvoor de contactadressen van de 

archiefcommissie.  

d. Ledenavonden 

 - 21 april Edwin Zweers verteld m.b.v. foto en film over de bevrijdingsopmars april  1945 

 -  2 juni Gerda Marsman vertelt over haar fietsreis 2,5 jaar Australië. 

 - 22 september Fons Rouwhorst Boer’n van Gister’n.  

 - 10 november Dolf Ruesink Terug naar de jaren vijftig en zestig 

 - 14 december kerstavond met Willibrord kwartet en de verhalen in dialect van Marjan 

 Smeitink en Eddy Geurtsen 

e. 27 september: Gemeenschappelijke vergadering dagelijkse besturen van Vrijzinnige 

Geloofsgemeenschap en de Oudheidkundige Vereniging de Olde Kaste. 

f. acht bestuursvergaderingen 

g. verschillende bijenkomsten in kader van activiteiten in kader 35 jarig bestaan in 2023  

h. vier edities De Olde Kaste, uitgebracht door de redactie. 

3. Website www.deoldekaste.nl verder ontwikkeld, webmaster Toon Roelofs. 

4. Video gerealiseerd OpenMonumentenDag 2022 met nadruk op WASDAG op de Bleijke 

5. Zie de Youtube link op onze homepagina, ook voor andere video’s gemaakt in eigen beheer.  

6. Herinneringsbord Joodse begraafplaats aan de Kloosterweg 

27 mei 2022. Onthulling herinneringsbord door wethouder Buunk. Henk Teeuwen nam ons mee 

in de geschiedenis van het kerkhof en de Joodse gemeenschap in Hengelo.  

7. Meegewerkt aan boekje Tegelroutes in Bronckhorst óók bij onze vereniging voor €5,- te koop 

8. 10 december. Meegewerkt aan kerstmarkt bij shop Melange. 

9. Straten in kern Hengelo in beeld 

In Hengelo is veel (bouw)geschiedenis verdwenen. Daarom is een start gemaakt met het in 

beeld brengen van een aantal ‘oude straten’. Als eerste zijn de Kastanjelaan, Hummeloseweg, 

en de Kerkstraat opgepakt. In de loop van het jaar worden gegevens  op onze website geplaatst. 

Zegt u: dit (beeldmateriaal) moet er eigenlijk ook op, laat het ons weten.  

10. Park de Bleijke: Twee keer per jaar meegewerkt aan onderhoud.  

 

http://www.deoldekaste.nl/


  

Ledenaantal 

In 2022 zijn er diverse in- en uitschrijvingen geweest, maar is het ledenaantal per saldo gegroeid.  

Het overzicht over de laatste jaren:  

Soort 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 

Enkel lid 99 96 103 110 

Familieleden 93 100 99 113 

Bestuursleden 6 8 7 7 

Ereleden 1 1 1 1 

Leden van verdienste 4 5 5 5 

Totaal 203 210 215 236 

 

De vereniging werd in 2022 in haar werk ondersteund door 22 sponsoren, waarvan er 2 in natura 

bijdragen. Verder ontvingen 14 instanties, (b.v. buurtverenigingen) ons verenigingsblad “De Olde Kaste”.  

 


