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Bestuur en leden 
 
Medio 2022 trad Nicolet Steemers toe als lid van Stichting Hengelo Leest (HL). Zij is mede-organisator 
van het maandelijkse Cultuurpodium Hengelo. 
 
De samenstelling van HL per 31 december 2022 is als volgt: 
 
Voorzitter:   Irene van Deuveren 
Secretaris:  Remko Meddeler 
Penningmeester: Martijn Klein Haarhuis 
Leden:   Hans Hoes   Gijs Eijsink 

Diane Wevers  Wouter Munsterman 
Hanneke Mentink Erna ter Haar 
Nicolet Steemers 

 
Virus-naweeën 
 
Het jaar 2022 startte voor HL op 29 januari 2022 om 14.30 uur, met deelname aan het evenement 
Poëzie, Muziek & Film. Dit was de eerste voorstelling in Schouwburg Hengelo na de corona-lockdown. 
Vanaf de laatste zondag in februari werd het weer mogelijk het Cultuurpodium Hengelo te 
organiseren. In het najaar van 2022 maakte HL met graagte en succesvol gebruik van de 
gemeentelijke subsidieregeling post-corona om bestaande activiteiten nieuw leven in te blazen en 
nieuwe activiteiten op te starten. HL ontving €6500 voor met name genoemde activiteiten in de 
periode oktober 2022 tot en met april 2023. 
 
Activiteiten 
 
Het mooie, afwisselende programma van het Cultuurpodium Hengelo werd neergezet in de maanden 
februari, maart, april, september, oktober, november en december. Het aantal bezoekers varieerde 
van 30 tot 60 personen. Verbeterpunten werden kort na elke editie besproken door de organisatoren 
en door geheel HL tijdens de eindejaarsbrainstorm. 
 
Tijdens de Boekenweek vond de Boekenballade plaats in het Muziekcafé van Metropool Hengelo. 
Ondanks ‘het beste programma in jaren’ viel het aantal bezoekers met 40 personen tegen. De 
Boekenballade wordt jaarlijks georganiseerd door HL en Poppodium Metropool in samenwerking met 
Boekhandel Broekhuis en Bibliotheek Hengelo. 
 
Eind maart werd dankzij steun van Stichting Lokaal Fonds Hengelo en de gemeente plaquette ‘De 
Beken’ onthuld bij de stuw achter de Waterstaatskerk ter nagedachtenis aan Fred van de Ven. 
 
Het eerste Groot Hengeloos Dictee in april was een groot succes. De raadzaal van het Hengelose 
gemeentehuis was vol bezet. 48 deelnemers, waaronder 11 bovenbouwscholieren van 4 verschillende 
VO-scholen, zwoegden zich door een tekst van Jaap Scholten. Burgemeester Sander Schelberg las 
de tekst voor. Het dictee werd mede mogelijk gemaakt met steun van Lokaal Fonds Hengelo, dat 
tevens zijn steun toezegde voor de edities van 2023 en 2024. 
 
In juli en augustus traden achtereenvolgens de schrijvers Marcel Möring, Ineke Swanevelt en Mensje 
van Keulen op in het stadspark. In totaal kwamen hier zo’n 100 betalende bezoekers op af, alsmede 
een tiental genodigden. HL werkte voor deze activiteit samen met Paviljoen de Ontmoeting, literair 
agent Dorine Holman en boekhandel Broekhuis. De serie Schrijvers in het park wordt door menigeen 
zeer gewaardeerd, maar maakt een klein verlies. 
 
In het najaar steunde HL het eerste Kinderboekenweekfestival van Hengelo, georganiseerd door 
Stichting Bernhards Ontmoeting, door de komst van schrijver Rick Meijer mogelijk te maken. 
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De boekenbank via de Voedselbank Midden- en Oost Twente werd gesloten vanwege nieuwe 
regelgeving. Er is een nieuw uitgiftepunt bij Wijkkracht ingericht. 
 
Stadsdichter Wouter Munsterman schrijft tot eind 2023 vanonder de vleugels van HL over Hengelose 
gebeurtenissen die hij van belang acht of waar hij door de gemeente op gewezen wordt. Daarnaast 
bezoekt hij met fotograaf Erna ter Haar alle 62 buurten van Hengelo om er een gedicht over te 
schrijven. Deze gedichten verschijnen onder meer in regiokrant Tubantia. 
 
HL ontving in 2021 €1000 van het Twentse Noabersfonds ter realisatie van een muurgedicht in de 
Beekstraat. ‘Aprilregen’ van Margot Vos werd in het najaar van 2022 onthuld. Eind december werd het 
muurgedicht ‘Blijf maar even staan’ van Ellen Deckwitz onthuld in de Smutsstraat. Aan dit muurgedicht 
werd door de gemeente financieel bijgedragen. Het materiaal en de basisbeschildering van beide 
muurgedichten werd mogelijk gemaakt via een match van De Slinger Hengelo. 
 
In november 2021 startte de actie Vrienden van HL. Per 31 december 2022 heeft HL 42 vrienden die 
jaarlijks €15 doneren om haar activiteiten te ondersteunen. Alle vrienden krijgen vier keer per jaar een 
nieuwsbrief met nieuwe content. 
 
Toekomst 
 
HL heeft 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 om ten minste € 1000 in reserve te hebben om organisatiekosten te 
dekken en tegenvallende resultaten op te vangen. Daarmee is de continuïteit van HL gewaarborgd en 
blijft het mogelijk beperkte risico’s te nemen ten aanzien van te ontplooien activiteiten. Over de 
mogelijk- en onmogelijkheden werd gesproken tijdens twee brainstormbijeenkomsten in de herfst en 
de prille winter van 2022. Enkele conclusies staan in het Beleidsplan 2023. 
 
HL dankt al haar Vrienden, de bezoekers en deelnemers aan haar activiteiten, alsmede de 
organisaties en individuele sympathisanten waar ze mee samenwerkt om kunst en cultuur in Hengelo 
te promoten. 
  
Voor akkoord, op 12 februari 2022, de bestuursleden 
 
Irene van Deuveren                                                                      Remko Meddeler 
 
 
 
Martijn Klein Haarhuis  


