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Op zondag 9 juni 2019, eerste pinksterdag, was het bestuur van de vereniging met 
een stand aanwezig op het evenement “Kunst in Het Volkspark” in Enschede. 
Mede dank zij het mooie weer waren de bezoekers in grote getale aanwezig. 
Ook onze stand werd goed bezocht en er kon een aantal nieuwe leden worden 
genoteerd. 
 
Op maandag 10 juni 2019, tweede pinksterdag, werd de “Nationale dag van het 
Kasteel” gehouden. 
Ook onze vereniging deed daaraan mee met de bij ons in bezit zijnde “Hunenborg”. 
Na een inleiding door de heer Willem Wondergem sprak ons lid en oud-bestuurslid 
de heer Henk Woolderink. Hij vertelde over de geschiedenis van en over enkele 
conclusies welke getrokken konden worden na aanleiding van de recente opgraving 
op de “Hunenborg”. 
Ongeveer veertig belangstellenden waren op de “Hunenborg” aanwezig. 
De vereniging heeft voor het organiseren van deze bijeenkomst een vergoeding voor 
de sprekers ontvangen van de Nederlandse Kastelenstichting. 
  
Op zaterdag 16 november 2019 organiseerde de werkgroep Activiteiten onder leiding 
van de heren Evert Ulrich en Willem Wondergem een busreis naar Stadtlohn en 
Bocholt. 
Om 09.00 uur vertrok een gezelschap van ongeveer zestien personen vanaf de 
parkeerplaats Roombeek naar het “Flugplatz-Restaurant” nabij Stadtlohn. Met 
uitzicht op de startende en landende vliegtuigen werd van de “Kaffee und Kuchen” 
genoten. Vervolgens kreeg het gezelschap om 
11.00 uur een rondleiding door de heer Erning van “Töpferei B. Erning-Söhne” in 
Stadtlohn. In het verleden waren er in de wijde regio rond Stadtlohn tientallen van 
deze pottenbakkerijen. Firma Erning is één van de laatste bakkerijen welke nog op 
industriële wijze in deze regio voornamelijk huishoudelijk steengoed fabriceert. 
Na afloop van de rondleiding waren er diverse mensen die nog iets kochten uit de 
kelderwinkel van firma Erning. 
In de middag werd in “Restaurant Schiffchen” in Bocholt van een uitgebreide 
broodmaaltijd genoten. 
Om 14.00 uur kreeg het gezelschap een rondleiding door het “LWL Textilwerk 
Bocholt”. In deze compleet nagebouwde textielfabriek op het terrein van de 
voormalige textielfabriek Herding werden tijdens de rondleiding diverse machines in 
werking gesteld. Hier kreeg men een goed beeld hoe het er vroeger in een kleinere 
textielweverij aan toe ging. De deelnemers stelden onderwijl uitgebreid vragen. Na 
afloop maakte de rondleidster de opmerking, dat zij in al die jaren nog nooit zo’n 
enthousiaste en belangstellende groep had gehad. 
Een groter compliment kan de werkgroep Activiteiten zich niet wensen. 
Om 16.00 uur werd de terugreis aangevangen. 
 
Op dinsdagavond 10 december 2019 organiseerde de werkgroep Activiteiten een 
lezing over “Boerenmagie” door ons lid de heer Jan Bornebroek in ons gebouw 
Stroinksbleekweg 12B in Enschede. 
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Op zijn eigen humoristische wijze vertelde de spreker over de gebruiken en de magie 
in Oost-Nederland. De heer Bornebroek ondersteunde zijn verhaal met lichtbeelden. 
Menig lachsalvo klonk tijdens deze avond. 
Ongeveer dertig mensen, voornamelijk leden, bezochten de lezing.    
Het zaaltje zat goed vol. 
 
Begin 2020 konden onze leden intekenen op het boekje “De Spooktrein” van Jan 
Bornebroek. 
Een geschiedenis van een trein met kinderen, komende uit Duitsland, welke een dag 
op het spoor van Enschede naar Gronau heeft gestaan en daarna plotseling is 
verdwenen. Slechts enkele kinderen zijn uit de trein “ontsnapt”.  
Op zaterdagochtend 14 maart 2020 konden de intekenaren het boekje bij het 
OKThuis afhalen. 
Vervolgens zouden de leden nog in de gelegenheid zijn de presentatie van het 
boekje aan onze voorzitter de heer Welman bij te wonen. 
Door de Covid-19 pandemie is deze bijeenkomst afgelast. 
 
Verdere voorgenomen bijeenkomsten zijn uiteindelijk vanwege de totale lockdown 
door de Nederlandse overheid in verband met de Covid-19 pandemie uitgesteld. 
 
Oktober 2021 


