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Bestuur en leden 
 
In 2019 heeft Hengelo Leest bestuurslid Henk Sannes uitgezwaaid. Jan Oude Rengerink is in de loop 
van het jaar zowel aan- als afgetreden als bestuurslid. Irene van Deuveren en Remko Meddeler zijn 
aangetreden als bestuurslid. De samenstelling van Hengelo Leest per 31 december 2019 is als volgt: 
 
Voorzitter:   Irene van Deuveren 
Secretaris:  Remko Meddeler 
Penningmeester a.i.: Hans Hoes 
Leden:   Marijke Agterbosch  Gijs Eijsink 

Hettie Franken  Jan Haverkate 
Marco Krijnsen  Fred van de Ven  
Diane Wevers 

 
Frisse herstart 
 
In de lente van 2019 zat Hengelo Leest in financiële problemen doordat de subsidiering tot stilstand 
was gekomen. Menig lid zag de toekomst van de stichting somber in. Door vers bloed, nieuwe energie 
en het bezinnen op bestaande en nieuwe activiteiten, kan worden gesteld dat Hengelo Leest in 2019 
een frisse herstart heeft gemaakt. 
 
Activiteiten 
 
In samenwerking met Metropool, Boekhandel Broekhuis en Bibliotheek Hengelo heeft in de 
Boekenweek, op 28 maart, de derde Boekenballade plaatsgevonden. Een wederom succesvol 
evenement met ruim 100, waarvan 85 betalende, bezoekers. 
In samenwerking met HeartGallery is 8 keer het Cultuurpodium georganiseerd, dat naar schatting in 
totaal 600 bezoekers trok.  
In de tweede helft van het jaar is de voorraad tweedehands boeken aangevuld. Ze worden 
ingezameld uit privécollecties en na een selectie met regelmaat bezorgd bij de Voedselbank. 
Hengelo Leest heeft met financiële ondersteuning van Rotary Hengelo een muurgedicht (van Bert 
Schierbeek) gerealiseerd op de gevel van Schouwburg Hengelo.  
Hengelo Leest ondersteunt de stadsdichter en beheert de middelen die voor de stadsdichter ter 
beschikking zijn gesteld. 
Hengelo Leest was aanwezig tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van Bibliotheek Hengelo om 
duidelijk te maken wat het belang van literatuur is, maar ook om op te vangen hoe zij kan bijdragen 
aan de promotie van het maken en lezen van proza en poëzie. 
Hengelo Leest heeft meerdere malen moeite gedaan om invloed uit te oefenen op het gemeentelijke 
beleid ten aanzien van kunst en cultuur. 
 
Toekomst 
 
Medio 2019 is vastgesteld welke activiteiten de meeste aandacht verdienen en hoe hiervoor financiële 
middelen kunnen worden gevonden. De Boekenballade en het Cultuurpodium zijn de scherpste 
speerpunten, evenals het laten voorbestaan van het stadsdichterschap en het plaatsen van 
muurgedichten. Bovendien zijn alle leden permanent bezig met het ontwikkelen van nieuwe, kleine of 
grote activiteiten. In het eerste kwartaal van 2020 zal een nieuwe penningmeester moeten zijn 
gevonden. 
  
Voor akkoord, op 12-03-2020, de bestuursleden 
 
Irene van Deuveren                                                                      Remko Meddeler 
 
 
 
Hans Hoes  


