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Bestuur en leden 
 
In 2020 heeft Hengelo Leest afscheid moeten nemen van oud-stadsdichter Fred van de Ven. Fred 
overleed na een besmetting met het coronavirus. Later in het jaar beëindigde Jan Haverkate zijn 
lidmaatschap. In Marcel Hemmelder vond Hengelo een nieuwe penningmeester. Hanneke Mentink 
trad toe als lid en bracht veel ervaring mee op het gebied van het organiseren van (muzikale) 
evenementen. 
 
De samenstelling van Hengelo Leest per 31 december 2020 is als volgt: 
 
Voorzitter:   Irene van Deuveren 
Secretaris:  Remko Meddeler 
Penningmeester: Marcel Hemmelder 
Leden:   Hans Hoes   Gijs Eijsink 

Marijke Agterbosch  Diane Wevers 
Hettie Franken  Hanneke Mentink 
Marco Krijnsen   

 
Het virus 
 
Het jaar startte met het uitvoeren van de plannen die in 2019 reeds waren gemaakt; de organisatie 
van goed bezochte evenementen als het Cultuurpodium Hengelo en de Boekenballade. Ook waren er 
volop nieuwe ideeën om zowel jong als oud in Hengelo literaire lessen te leren en leesvermaak te 
bieden. Kort na de Boekenballade op 8 maart 2020 ging Nederland in lockdown vanwege de uitbraak 
van het coronavirus, waardoor veel in de koelkast belandde of tot nader orde moest worden 
uitgesteld. 
 
Activiteiten 
 
In samenwerking met Schouwburg Hengelo is 4 keer het Cultuurpodium Hengelo georganiseerd. In 
januari en februari vond een reguliere editie plaats in de Wolvecampfoyer van de schouwburg. In 
september werd de kleine zaal omgetoverd tot een coronaproof theater. In oktober werd een online 
editie samengesteld. De fysieke podia trokken in totaal zo’n 200 bezoekers. De online editie werd 180 
keer bekeken. 
 
In samenwerking met Metropool, Boekhandel Broekhuis en Bibliotheek Hengelo heeft in de 
Boekenweek, op 8 maart, de inmiddels traditionele Boekenballade plaatsgevonden in het muziekcafé 
van Metropool Hengelo. Het evenement werd gesubsidieerd door stichting Lokaal Fonds Hengelo. De 
zaal was met 150 bezoekers uitverkocht. 
 
De boekenbank werd vanwege de coronacrisis tijdelijk gesloten. Wel werden er honderden boeken 
ingezameld die op een nieuwe locatie aan de Johannaweg liggen te wachten op een nieuwe lezer. 
Uitgifte vond plaats via de Voedselbank Midden- en Oost Twente en stichting All4Free. De aan de 
Johannaweg gevestigde welzijnsorganisatie Wijkkracht is voornemens ook zelf gebruik te maken van 
de boekenbank. 
 
Hengelo Leest ondersteunt de stadsdichter en beheert de middelen die voor de stadsdichter ter 
beschikking zijn gesteld. Omdat financiering van een nieuwe stadsdichter in 2020 onzeker is 
geworden, heeft Hengelo Leest zich ingespannen voor behoud van het stadsdichterschap in de 
nieuwe kunst- en cultuurnota van de gemeente Hengelo. Hengelo Leest heeft ook in bredere zin 
meerdere malen invloed uitgeoefend op het gemeentelijke beleid ten aanzien van kunst en cultuur. 
 
In de zomer vonden vier literaire lezingen plaats in het Prins Bernhardplantsoen (drie keer Jaap 
Scholten, één keer Anneloes Timmerije). De lezingen werden telkens door vele tientallen 
leesliefhebbers bezocht.  
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In het kader van leesbevordering hebben twee leden van Hengelo Leest een Boekenbattle bedacht 
die door vele Twentse bibliotheken is afgenomen voor gebruik op basisscholen in de 
Kinderboekenweek. 
 
Stichting Hengelo Leest heeft de culturele ANBI-status aangevraagd en gekregen. 
 
De website www.hengeloleest.nl werd vernieuwd, verbeterd en met regelmaat van ‘literair licht in de 
coronaduisternis’ en ander nieuws op het gebied van proza en poëzie voorzien.  
 
Toekomst 
 
De Boekenballade en het Cultuurpodium Hengelo zijn de scherpste speerpunten, evenals het laten 
voortbestaan van het stadsdichterschap en het plaatsen van muurgedichten. Het organiseren van 
zomerse literaire evenementen is dermate succesvol gebleken dat gepoogd wordt dit in het voorjaar 
en de zomer van 2021 te herhalen. Bovendien zijn alle leden permanent bezig met het ontwikkelen 
van nieuwe, kleine of grote activiteiten, zoals het Groot Hengeloos Dictee en Vers&Foto2021. Waar 
mogelijk wordt samenwerking met anderen gezocht, binnen en buiten Hengelo. In het derde kwartaal 
van 2021 zal een nieuwe penningmeester moeten zijn gevonden. 
  
Voor akkoord, op 18-05-2021, de bestuursleden 
 
Irene van Deuveren                                                                      Remko Meddeler 
 
 
 
Marcel Hemmelder  

http://www.hengeloleest.nl/

