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Bestuur en leden 
 
Medio 2021 heeft Hengelo Leest (HL) afscheid genomen van haar mede-oprichter Marco Krijnsen. 
Aan het eind van het jaar beëindigden Hettie Franken en Marijke Agterbosch hun lidmaatschap. In 
Martijn Klein Haarhuis vond Hengelo een nieuwe penningmeester. Daarmee kwam tevens een einde 
aan het lidmaatschap van Marcel Hemmelder. Muzikant en nieuwe stadsdichter Wouter Munsterman 
trad toe als lid, alsmede fotograaf en vormgever Erna ter Haar, die betrokken was bij Vers & Foto en 
mede-organisator van het Cultuurpodium Hengelo wordt.  
 
De samenstelling van HL per 31 december 2021 is als volgt: 
 
Voorzitter:   Irene van Deuveren 
Secretaris:  Remko Meddeler 
Penningmeester: Marcel Hemmelder (vanaf 1 januari 2022: Martijn Klein Haarhuis) 
Leden:   Hans Hoes   Gijs Eijsink 

Diane Wevers  Wouter Munsterman 
Hanneke Mentink Erna ter Haar 

 
Het virus 
 
Het jaar 2021 startte zoals 2020 eindigde: zonder al te veel mogelijkheden om op het gebied van 
kunst en cultuur iets te doen. De Boekenballade werd afgelast, het Cultuurpodium startte pas weer in 
september, om in december alweer geannuleerd te worden. Maar HL stond niet stil. Via haar website 
werd maandenlang gemeld welk (veelal online) Literair Licht er nog wel scheen, en zodra het weer 
mocht en kon startte de serie Schrijvers in het park, onder de rode beuk van het Prins 
Bernhardplantsoen. Tegelijkertijd werden bestaande activiteiten uit de koelkast gehaald en borrelden 
er nieuwe ideeën op, waardoor HL tussen de virusvarianten door betrekkelijk veel heeft kunnen 
realiseren. 
 
Activiteiten 
 
Vanaf eind mei tot begin september traden achtereenvolgens de schrijvers A.L. Snijders, Marc 
Reugebrink, Bart Lankester, Mariska Overman, Tommy Wieringa en Frank Westerman op in het park. 
Laatstgenoemde dankzij een subsidie van Stichting De Houtmaat. In totaal kwamen hier 160 
betalende bezoekers op af, alsmede 40 genodigden. HL werkte voor deze activiteit samen met 
Paviljoen de Ontmoeting, literair agent Dorine Holman en boekhandel Broekhuis. De serie Schrijvers 
in het park leverde relatief veel media-aandacht op. 
 
Dankzij steun van Stichting Lokaal Fonds Hengelo en de gemeente is tijdens de Open 
Monumentendag plaquette De Beken gepresenteerd. De plaquette ter nagedachtenis aan Fred van de 
Ven zal in het vroege voorjaar van 2022 worden geplaatst en onthuld bij de stuw achter de 
Waterstaatskerk.  
 
In samenwerking met Schouwburg Hengelo is 3 keer het Cultuurpodium Hengelo georganiseerd. In 
september, oktober en november vonden drukbezochte edities plaats in de Wolvecampfoyer van de 
schouwburg. De podia trokken dankzij het aantrekkelijk gevarieerde programma in totaal 150 
bezoekers. 
 
De boekenbank opende in het najaar weer haar deuren. Via de opslag bij Wijkracht aan de 
Johannaweg vonden zo’n 750 boeken een nieuwe lezer. Uitgifte vond plaats via de Voedselbank 
Midden- en Oost Twente. Wijkkracht heeft ook zelf een uitgiftepunt ingericht. 
 
HL organiseerde de stadsdichterverkiezing die in november leidde tot de inauguratie van Wouter 
Munsterman door wethouder Bas van Wakeren in de stadsbibliotheek. Hierbij waren 30 genodigden. 
De stadsdichter schrijft twee jaar lang vanonder de vleugels van HL minimaal acht gedichten per jaar 
over Hengelose gebeurtenissen die hij van belang acht. De subsidie van de gemeente bedraagt €750 
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per jaar, zoals vastgelegd in de nieuwe kunst- en cultuurnota van de gemeente Hengelo. HL heeft 
vele vruchteloze pogingen gedaan de steun voor kunst en cultuur in Hengelo en daarmee de 
vergoeding voor de stadsdichter naar een hoger niveau te tillen. 
 
HL ontving een gemeentelijke subsidie van €5500 voor de organisatie van Vers & Foto 2021. Deze 
activiteit zou tegelijkertijd met de Art Brut Biënnale plaatsvinden, maar is uiteindelijk zelfstandig van 
start gegaan in december. 25 Hengelose fotografen zochten naar een vers bij een foto, waarna een 
strenge doch rechtvaardige jury 13 winnaars koos van wie tot medio februari 2022 A0-posters te 
bekijken zijn voor elke binnenstadbezoeker op de etalageramen van het voormalige V&D-pand aan de 
Brink. Omdat deze activiteit anders uitpakte dan bedacht, zal ongeveer de helft van het subsidiegeld 
terugvloeien naar de gemeentekas. 
 
In november startte de actie Vrienden van HL. Voor deze vriendenactie is een beleidsplan opgesteld 
waarin de doelstelling van de vriendenactie is beschreven: meer financiële buffer creëren voor de 
reguliere activiteiten van HL, zoals Schrijvers in het park. Door een buffer in te bouwen kan HL meer 
risico dragen. Dit draagt bij aan het streven zo veel mogelijk evenementen zonder subsidie te kunnen 
realiseren. Per 31 december heeft HL 36 vrienden die jaarlijks €15 betalen om haar activiteiten te 
ondersteunen. Alle vrienden krijgen vier keer per jaar een nieuwsbrief met nieuwe content. Ze 
ontvingen eenmalig een Literair Juweeltje. Er wordt gestreefd naar 100 vrienden aan het eind van 
2022. 
 
In december ontving HL €1000 van het Twentse Noabersfonds ter realisatie van een muurgedicht in 
de Beekstraat. Uitvoering vanaf mei 2022. 
 
Toekomst 
 
Stichting HL steunt op een uiteenlopend palet aan activiteiten. Hiervoor moet zij bij het ontbreken van 
structurele steun van de gemeente telkens op zoek naar financiële bronnen, zoals fondsen, eenmalige 
subsidies, samenwerking met de vier culturele pijlers en anderen, vrienden en bezoekers. Dit is een 
permanente uitdaging, waarvan de last over een voldoende groot aantal (bestuurs)leden moet worden 
verdeeld. Bovendien is het noodzakelijk permanent ten minste €1000 in kas te hebben om 
organisatiekosten te dekken, en daarmee de continuïteit van HL, en om risico’s te durven nemen en 
tegenvallende resultaten op te vangen. Over de mogelijk- en onmogelijkheden wordt gesproken 
tijdens een brainstormbijeenkomst in het voorjaar van 2022. 
  
Voor akkoord, op 20 januari 2022, de bestuursleden 
 
Irene van Deuveren                                                                      Remko Meddeler 
 
 
 
Martijn Klein Haarhuis  


