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VAN DE REDACTIE

NIEUWE REDACTIELEDEN
GEZOCHT
Het is zover, u heeft de tweede editie van
het Tuindorpbulletin van 2021 in uw hand!
We hoopten op een blad vol euforie: de
coronacrisis zou er in september toch wel
zo goed als op zitten? De meeste mensen
gevaccineerd, de evenementen kunnen weer
doorgaan, we kunnen elkaar weer opzoeken…
Helaas blijkt dat niet helemaal het geval te
zijn. We hebben spannende zomermaanden
achter de rug, met besmettingen in de
omgeving, twijfels over geboekte vakanties
en evenementen die grotendeels weer
werden geannuleerd. Zo is ook dit jaar, na vele
voorbereidingen, de Kunstmarkt afgeblazen.
Gelukkig gaan er op kleine schaal wél dingen
door, zoals de ‘Tuindorp Motortocht’ voor alle
motorrijders in onze buurt. Het Wijkcentrum
start weer met de ‘Gezellige zondag’, Wies
Tollens geeft weer workshops in haar atelier en
het Tuindorpbad was de hele zomer geopend.
In deze editie van het Tuindorpbulletin leest u
er alles over.
Voor redactieleden Marian Jonk en Willem
Smith is dit de laatste editie van het
Tuindorpbulletin. Jarenlang zetten ze zich
in voor het bulletin door het schrijven en
vormgeven van mooie artikelen over onze
wijk. We zijn ze enorm dankbaar voor hun
inzet!

Door het vertrek en Marian en Willem is het
nog wat onzeker wanneer de volgende editie
op de mat zal liggen. Het redactieteam is
immers gehalveerd. Heeft u schrijfervaring
en/of kennis van vormgeving en lijkt het u
leuk om mee te werken aan de volgende
uitgaven van het bulletin? Dan horen we het
graag! Stuur gerust een mail naar
tuindorpbulletin@gmail.com.

We wensen u veel leesplezier en hopen dat
we nog veel mooie edities kunnen maken,
met een nieuw team.
De redactie

Van links naar rechts: Sjeel Kenkhuis, Willem Smith,
Sarah Bosch, Marian Jonk.
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KORT NIEUWS
Reacties op onderduikers in Tuindorp

Geschiedenis werd de volgende vraag gesteld:

In ons vorige bulletin deden we namens de heer
P.W. ten Vergert een oproep. Hij was benieuwd of er,
behalve de onderduikers die in zijn huis verbleven,
nog meer onderduikers in Tuindorp verstopt zaten.
We kregen daar diverse interessante reacties op. In
het nummer van april volgend jaar gaan we hier
nader op in.

Twee gegevens over de bouw van ‘tuindorpen’ in
Nederland:

Korte film ‘Ons Tuindorp

Verklaar het besluit voor de bouw van beide wijken,
ieder vanuit een passend kenmerkend aspect uit
moderne tijd.

Ter introductie van het boek ‘110 jaar Tuindorp’ werd
een korte film gemaakt over onze wijk door Marcel
Tettero en Roel Kok. Hidde de Wals (14), telg uit een
familie die al vijf generaties aan de Conradstraat
woont, brengt in de film twee exemplaren van het
boek naar de Commissaris van de Koning Andries
Heidema en burgermeester Sander Schelberg.
Onderweg ontmoet hij journalist-historicus Marco
Krijnsen, die samen met Tuindorpbewoner Homme
Martinus het boek over Tuindorp heeft geschreven.
De film is te bekijken via www.onstuindorp.nl.

Tuindorp in HAVO-Eindexamen
De wijk Tuindorp is in het landelijk centraal HAVOeindexamen opgenomen. Voor het herexamen
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1. De Hengelose wijk Tuindorp ‘t Lansink werd gebouwd
nadat in 1867 fabriekseigenaar Charles Stork de
opdracht gaf om een wijk te bouwen met moderne
arbeiderswoningen in een groene omgeving.
2. De Utrechtse wijk Tuindorp werd gebouwd in de jaren
1930, nadat bleek dat particulieren liever geen aandelen
meer kochten en andere mogelijkheden zochten om hun
vermogen te beleggen.

Vervolgens beoordelen de HAVO-docenten
Geschiedenis de de vragen op basis van een landelijk
correctievoorschrift:
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Het besluit om Tuindorp ‘t Lansink te bouwen kan
worden verklaard vanuit ‘discussies over de sociale
kwestie’, want met de bouw van moderne woningen
werd geprobeerd de woonomstandigheden van de
arbeiders te verbeteren vanuit ‘de industriële revolutie
die in de westerse wereld de basis legde voor een
industriële samenleving’, want door de groei van de
arbeidersklasse steeg de vraag naar
woonruimte (1 punt)
• Het besluit om Tuindorp in Utrecht te bouwen
kan worden verklaard vanuit ‘de crisis van het
wereldkapitalisme’, waardoor de vraag naar onroerend
goed steeg omdat particulieren na de crisis niet meer
wilden investeren in het bankwezen / aandelen / huizen
een veiliger belegging vonden (1 punt)
De eerste steen voor Tuindorp ‘t Lansink werd
overigens in opdracht van Coenraad Stork op 6
mei 1911 ingemetseld en niet in 1867. Het jaartal
komt waarschijnlijk van de in 1867 opgerichte
Hengelosche Bouwvereeniging, die in opdracht van
Coenraads vader, Charles Stork, een bescheiden
aantal huizen bouwde in de nieuwe buurt Eschrein,
vlakbij de fabrieken.

Vacatures redactie Tuindorpbulletin

Verkoop Tuindorpschool stilgelegd

Wegens het vertrek van twee van onze redactieleden
zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die
willen deelnemen aan onze redactie. De volgende
vacatures staan open:

Door een in de gemeenteraad gevoerde discussie
over maatschappelijk vastgoed, heeft de gemeente
de verkoop van de panden van Machinefabriek
Vos en de Tuindorpschool stilgelegd. Dat berichtte
Tubantia onlangs op haar website. Directe aanleiding
daarvoor is de in de gemeenteraad gevoerde
discussie over maatschappelijk vastgoed.

•

Redactielid met schrijfervaring: we zijn op zoek
naar buurtbewoners die weten wat er speelt
in de wijk en het leuk vinden om hierover te
schrijven.

•

Redactielid met grafische ervaring: we zijn
op zoek naar buurtbewoners die kunnen
meewerken aan de grafische vormgeving
van het bulletin (we werken met het
softwareprogramma InDesign).

Wilt u ons team komen versterken? Stuur dan een
mail naar tuindorpbulletin@gmail.com.

Vakantiespelen Wijkcentrum
Verkoop voormalig Stork-bibliotheek
Vele Tuindorpers en Hengeloërs tekenden de
petitie die in juni online kwam, voor het behoud
van de oude bibliotheek aan de Vondelstraat. De
voormalige Stork-bibiotheek werd verkocht aan de
hoogste bieder, een projectontwikkelaar. Hoewel
er wel een motie is aangenomen om na de zomer
nieuwe spelregels op te stellen voor de verkoop
van maatschappelijk vastgoed, lijkt het erop dat de
petitie geen resultaat heeft gehad voor de verkoop
van de oude bibliotheek. Wat een verkwisting van de
erfenis van Stork!

Veel mocht er niet doorgaan dit jaar, maar de
vakantiespelen bij Speeltuin en Wijkcentrum ‘t
Lansink gingen wél door! Er waren luchtkussens
en buikschuifbanen, er werd een sport- en speldag
georganiseerd, een puzzeltocht, een biosochtend,
een cupcakemiddag... en als klap op de vuurpijl
een heus Sinterkerst & Nieuwdiner, want er moest
wat ingehaald worden. Vakantiespelen gemist?
Geen nood, want in de Herfstvakantie zijn de
Vakantiespelen er weer. Houd de Facebookpagina
van het Wijkcentrum in de gaten
(@wijkcentrumlansink) of kom te zijner tijd gewoon
langs in de speeltuin.
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NIEUWS VAN STICHTING TUINDORP

PARKEREN
De afgelopen maanden zijn wij als bestuur
verschillende keren benaderd door bewoners
maar ook door de gemeente over het parkeren
van auto’s in onze wijk.

Wat speelt er
Er is een aantal straten die hinder ondervinden
door auto’s van studenten van de verschillende
onderwijsinstellingen welke tegen onze wijk
aanliggen (ROC, TIO en Bouwschool Twente).
Door het vele thuisonderwijs is dit probleem
momenteel wat minder, echter heeft dit nog
steeds onze aandacht. Wij willen dan ook eind
september opnieuw met de directie van de
instanties en de gemeente in gesprek om de
status te bespreken en samen te zoeken naar
oplossingen. Blauwe zones zijn wat ons betreft
hiervoor geen oplossing omdat je hiermee het
probleem steeds een straat verder opschuift,
Tevens past dit niet binnen het beeld van ons
beschermde dorpsgezicht. De oplossing moet
naar ons idee van de onderwijsinstellingen zelf
komen.

Parkeernorm nota Hart van Zuid
Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen rond
Hart van Zuid (HvZ), die ons grote zorgen baren.
De gemeente heeft een onderzoeksbureau (Royal
Haskoning) in de arm genomen om een rapport te
laten maken over mogelijke invulling/aanpassing
HvZ en de wijken in een 300m cirkel hier
omheen. Ook Tuindorp valt hierbinnen. Kortweg
komt het erop neer dat de gemeente Hengelo
voornemens is om in HvZ ‘Urban Creators’ aan
te trekken en er alles aan te doen autobezit te
ontmoedigen en alternatieve vormen van vervoer
te stimuleren. Klinkt in principe goed, maar het
autobezit ontmoedigen gaat ver, de parkeernorm
in HvZ wordt heel laag. Om te voorkomen dat
nieuwe bewoners in de naastgelegen wijken gaan
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parkeren is gevraagd aan de gemeenteraad om
een principebesluit te nemen over het invoeren
van parkeerregulering (blauwe zones, betaald
parkeren, vergunningen etc) in onder andere onze
wijk. Wij zijn hier als stichting tegen, omdat wij
vinden dat de eventuele toekomstige problemen
opgelost moeten worden binnen de projectgrens
van HvZ.
Het college heeft op 13 juli over de binnengekomen
zienswijzen vergaderd, een reactienota zal
worden opgestuurd naar de raad en naar de
indieners. Naar verwachting vergadert de
gemeenteraad in september inhoudelijk verder
over de parkeernormnota.
Wij houden het in de gaten en blijven in gesprek
met de gemeente en de verschillende instanties.

Zelf bezwaar indienen
Heeft u zelf ook ideeën, opmerkingen of bezwaren
dan kunt u deze aan ons kenbaar maken, of te
zijner tijd via een bezwaar of zienswijze aan de
gemeente richten. Foutparkeerders kunt u het
beste gewoon melden bij afdeling handhaving
van Gemeente Hengelo.

Met vriendelijke groet,
Harald Lohmann
Voorzitter Stichting Tuindorp

ROEL

Roel Kok is sinds jaar en dag

zal dit ook een voorbeeld voor anderen kunnen

Tuindorper, wonend aan de vijver,

zijn om zich verder aan de beplanting niet te

van 2011-2020 voorzitter van Stich-

storen. Ik vind dat hieraan streng de hand moet

ting Tuindorp geweest én vaste

worden gehouden”.

columnist van bulletin Tuindorp ‘t Lansink.
Afijn, uiteindelijk hebben we het wel voor elkaar
gekregen dat het Rijk in 2003 ons Tuindorp ‘t

What’s in a name?
Ons Tuindorp is aan het verstenen. Ajjj! Oefff!
Boemmm! Tja, ik realiseer mij dat ik met de deur
in huis val, maar de feiten moeten wij onder
ogen durven zien. En we moeten de pijnlijke
boodschappen ook hardop durven uitspreken.
Want ik zie teveel aanhangwagentjes met grind
en tegels, maar ook tegelboeren met grote
vrachtwagens, door onze wijk rijden. En dat is nou
net niet de bedoeling in ons Tuindorp. Vind ik.
Sterker nog, in 1915 was er al veel zorg en aandacht
voor de aanleg van tuinen, heggen en schuttingen.
Op pagina 22 van het boek ‘Ons Tuindorp’ lezen
we: ‘Het uitgangspunt van het stedenbouwkundig
plan is om zoveel mogelijk bestaande bomen en
groenelementen te sparen, zodat het Tuindorp er
niet als ‘nieuw’ uit komt te zien’. Toen hij ontdekte
dat bewoners op eigen houtje allerlei dingen in
de tuinen veranderden, schreef hoofdarchitect
Karel Muller in 1915 al een brief aan directeur Coen

Lansink het predicaat ‘beschermd dorpsgezicht’
verleent. Een eervolle vermelding, die we niet
voor ons ramen lappen hebben gekregen, maar
daardoor ook verantwoordelijkheden met zich
brengt.
Daarom stel ik het volgende plan voor. Als vanaf
heden nu elk huisadres in Tuindorp elk jaar één
tegel van 30 x 30 cm inlevert, dan heeft dat een
vergroting van tuinoppervlak in ons Tuindorp
van 1.080.000 vierkante centimeter tot gevolg.
Oftewel 108 vierkante meter per jaar. En als we dat
tien jaar volhouden betekent dat 1.080 vierkante
meter. Kijk, dan zijn we als ons Tuindorp goed
bezig! Beter nog: help elkaar met de inrichting
en onderhoud van de tuinen. Buurman en/of
buurvrouw willen best helpen. Laat noaberschap
welig tieren in ons Tuindorp. Want als iets geen
onkruid is, dan is het noaberschap!
En nu maar hopen dat ik met deze boodschap niet
de stenen door mijn eigen ruiten krijg gegooid…

Stork: “Indien de bewoners dit gaan doen is al het
werk daarvoor gedaan tevergeefsch geweest, en

Roel Kok, Tuindorper
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Bezorger in het zonnetje
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In deze rubriek besteden we aandacht aan de bezorgers van het
Tuindorpbulletin. Deze grote groep vrijwilligers bezorgt drie keer per
jaar ons blad in de brievenbus. Deze keer zetten we bezorger MarieLouise Reimerink graag in het zonnetje.

Even voorstellen

Huis

Marie-Louise werd geboren aan
de Groenhofstraat in Hengelo
als vierde kind van een gezin
met zes kinderen. Ze heeft een
bewogen leven achter de rug.
Ze werd weduwe toen haar drie
kinderen nog heel jong waren.
Maar het leven ging door en zij
vond nieuwe liefdes. Naast de
zorg voor haar kinderen heeft ze
altijd een baan in het onderwijs
gehad. Als twintigjarige begon
ze als leerkracht basisonderwijs
op de Schothorst in de Hasseler
Es. Na een avondstudie wiskunde
maakte ze de overstap naar het
voortgezet onderwijs. Ze werkte
onder andere aan het Twents
Carmellyceum in Oldenzaal en de
laatste achttien jaar als docente
wiskunde, informatiekunde
en ICT-coördinator op het
Montessori College Twente in
Hengelo. In 2014 kreeg haar
oudste zoon Tom, die in Arnhem
woont, zijn eerste kind en
“promoveerde” ze van moeder
tot grootmoeder. Marie-Louise
werd in de zomer van 2018 voor
de derde keer oma, opnieuw
van een kleindochter, maar dit
keer in Hengelo. Dat was voor
haar een goede reden om met
(vervroegd) pensioen te gaan en
met veel enthousiasme aan de
slag te gaan als oppasoma.

Sinds 2015 is Marie-Louise
bewoonster van een heel
fraai verandahuis uit 1913
aan de CT Storkstraat. In dit
voormalige huurhuis woonde
decennialang een alleenstaande
vrouw, van wieg tot graf. Toen
zij stierf ging het huis in de
verkoop. Een timmerman van
de woningbouwvereniging en
zijn vrouw werden de nieuwe
bewoners. Hij knapte het huis
van top tot teen op en wist
daarbij de originele kenmerken
te behouden. Hij realiseerde
onder andere een uitbouw
aan de achterzijde, met de
oorspronkelijke schuiframen.
Ook de prachtige knipvoeg is
overal in de muren van het huis
en het nieuwe schuurtje hersteld.
Omdat het huis maar twee
slaapkamers heeft, verhuisde het
gezin toen hun tweede kind zich
aandiende naar een plek elders
in Tuindorp. Het huis kwam
opnieuw in de verkoop en MarieLouise werd bij de bezichtiging al
op het voorpaadje verliefd op het
huis, de koop kon niet uitblijven.

Vrijwilligerswerk
Een scala aan vrijwilligerswerk
staat op haar naam. Zo is
Marie-Louise onder andere

gastvrouw in het ziekenhuis
geweest en mocht als BABS
(Buitengewoon Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand)
diverse huwelijken voltrekken
in de gemeente Dinkelland en
omstreken in de tijd dat zij bij
haar toenmalige partner op
het Stift woonde. Sinds 2018 is
Marie-Louise penningmeester
van de Stichting Tuindorp en
draait ze op zaterdagmiddag
mee in het vrijwilligersrooster
van de speeltuin. Ook is ze
van plan vanaf september
bardiensten in het wijkcentrum
te gaan draaien. Daarnaast zal
ze in het nieuwe cursusseizoen
als begeleidster aan de slag
gaan in de bibliotheek, waar
diverse computercursussen en
workshops gegeven worden om
deelnemers digitaal vaardiger te
maken. En toen in 2019 in ons
bulletin een oproep stond voor
het werven van bezorgers kon
dat er ook nog wel bij. Want wat
stelt drie keer per jaar een half
uur bezorgen nou voor!
Het stelt voor jou misschien
niet veel voor Marie-Louise,
maar voor onze wijk heb je heel
veel betekend in de afgelopen
jaren. Bedankt voor al je hulp en
enthousiasme!

TUINDORP ‘T LANSINK | 9

VAN DE WIJKREGISSEUR
Lars Harms is stadsdeelregisseur bij de gemeente Hengelo en verantwoordelijk voor
stadsdeel Zuid waar Groot Driene, de Berflo Es, het buitengebied waar Oele en Beckum
toe behoren en de Wilderinkshoek: bestaande uit de Vickerhoek, de Nijverheid, Tuindorp
Zuid en Tuindorp ’t Lansink.

Hengelo heeft in totaal drie
stadsdeelregisseurs. Een
stadsdeelregisseur heeft
contact met de partijen die
actief zijn in dat stadsdeel,
zoals bewonersorganisaties,
winkeliersverenigingen en
sportverenigingen maar ook
professionele organisaties zoals
politie en Welbions. De diverse
organisaties in de wijk weten
Lars goed te vinden. En door zijn
oor te luisteren te leggen weet
hij wat er speelt in de wijken.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen
dat hij een soort spin is in een
web. Als er een probleem of
wens optreedt, zoekt Lars uit
wie er binnen de gemeente
allemaal bij betrokken zouden
kunnen zijn en brengt dan deze
partijen bij elkaar. De kwestie
wordt vervolgens vanuit al die
invalshoeken belicht. Soms zorgt
Lars voor doorgeleiding naar
de wijkwethouder, in het geval
van onze wijk de heer Claudio
Bruggink. Lars lost het probleem
dus niet zelf op, maar schept
voorwaarden die ervoor zorgen
dat de verantwoordelijken tot
een oplossing kunnen komen.
Ingeval er geen oplossing
voorhanden is, is het van belang
dat door de deelnemende
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partijen goed uitgelegd wordt
waarom.
Er spelen momenteel een aantal
zaken in Tuindorp waarbij Lars
actief betrokken is, zoals:
•
•

•

•

Het feit dat Tuindorp
de status beschermd
dorpsgezicht heeft,
waardoor beeldkwaliteit
in de openbare ruimte
een belangrijke rol speelt.
Tegelijkertijd spelen
ontwikkelingen op het
gebied van duurzaamheid,
zoals het installeren
van warmtepompen en
zonnepanelen een steeds
grotere rol.
In Tuindorp probeert men
zoveel mogelijk met gebruik
van gelijke materialen,
bijvoorbeeld qua bestrating
de uniformiteit te borgen.
Dat gaat door verschillende
oorzaken nog lang niet altijd
goed en ook de richtlijnen
daarover behoeven nadere
uitwerking.
Het parkeerprobleem
in Tuindorp: men vreest
toename van overlast
doordat de normering van
het aantal parkeerplekken

•

per woning in de
nieuwbouwwijk Hart van
Zuid verlaagd gaat
worden; zie hiervoor ook
berichtgeving elders in dit
bulletin.
De aanleg van een aparte
in- en uitgang bij de
Tuindorp badinrichting.
Doordat meerdere mensen
via verschillende contacten
hiermee bezig zijn, worden
verwachtingen gewekt die
niet altijd waargemaakt
kunnen worden.
De onveilige verkeerssituatie
in de Industriestraat ter
hoogte van de parkeerplaats
van het ROC. Voor
vrachtwagens is (nog) niet
altijd duidelijk dat hier nu
een eenrichtingssituatie is.
Door dit achteruitrijdend
te corrigeren ontstaat een
gevaarlijke situatie, zeker
ook gezien de nabijheid
van de basisschool aan de
Kerkstraat.

Lars heeft zich bereid verklaard
in toekomstige bulletins een
update te geven van zijn
werkzaamheden betreffende
onze wijk.

METERKASTJES
Al 35 meterkastjes in Tuindorp zijn bestickerd en daarmee voorzien van wetenswaardigheden
die te maken hebben met onze wijk. In deze editie van het Tuindorpbulletin het meterkastje
aan de Buitenweg, vlakbij de hoek met de Lansinkweg. Daar staat op een meterkastje een
het achtergrondverhaal van het woord ‘macadamiseren’.
John Loudon McAdam werd
op 21 september 1756 in Ayr in
Schotland geboren. Hij bouwde
al wegen toen hij nog op de
lagere school zat. Niet alleen
miniatuurweggetjes in de tuin
van zijn ouders, maar ook een
stuk straatweg tussen Maybole
en Kirkoswald, het traject dat hij
dagelijks naar school aflegde.
Teruggekomen van een verblijf
in Amerika werd hij inspecteur
der straatwegen. Aan de wegen
in Groot-Brittannië viel in die
dagen veel te inspecteren.
McAdam beschreef ze als
‘onvast, ruw, kwetsbaar,
vermoeiend en gevaarlijk om
op te reizen, en erg kostbaar
om te repareren’. Om hierin
verandering te brengen
begon hij op eigen kosten te
experimenteren. Hij kwam tot
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de conclusie dat wegen moesten
worden verhard met behulp van
verschillende lagen grof en fijn
steenslag op een onderlaag van
keien en breuksteen. Elke laag
moest eerst door het verkeer
worden ‘vastgereden’, voordat
een nieuwe laag werd gestort.
Nederland was al snel van de
‘Mac-Adamsche of Schotsche
straatwegen’ op de hoogte,
maar een naslagwerk uit 1838
beoordeelde ze als te kostbaar
en ‘nogtans weinig boven
goede grindwegen te schatten,
en bij onze klinkerwegen ver
achterstaande’. Elders in de
wereld zag men dat anders en
McAdam maakte nog mee dat
macadamiseren in alle moderne
talen een begrip werd. Hij stierf
op 26 november 1836 in Moffat

in Schotland, 81 jaar oud.
Een ongelukje in 1903 bij een
ijzerfabriek in Derbyshire was
aanleiding voor een belangrijke
verbetering van zijn systeem.
Een vat teer viel op een
macadamweg en in plaats van
het op te ruimen, mengden
arbeiders de teer met gruis en
smeerden het uit. Dit bracht
opzichter E. Purnell Hooley op
een idee dat leidde tot de firma
die eerst TarMacadam heette
en sinds 1905 Tarmac. Volgens
Van Dale met de betekenis
‘wegdek van gewalst en geteerd
steenslag’.

MOTORTOCHT 2021

Motorrijd(st)ers van Tuindorp opgelet!
De Tuindorp motortoertocht 2021 gaat door en vindt plaats op zaterdag 4 september.
Er is een gevarieerde route uitgezet van ongeveer 200 km. Onderweg is er natuurlijk tijd voor
koffie, lunch en tankpauze (dit is voor eigen rekening). Zorg voor een volle tank en goede
bandenspanning bij vertrek. Bij terugkomst is er gelegenheid om nog even bij te praten onder het
genot van een drankje en hapje.
Vertrek- en eindpunt: Marten Meesstraat 2
Vertrektijd: rond 9.00 uur
Inloop en inschrijven vanaf 8.30 uur (inschrijfgeld 5 euro)
Zin om met ons mee te rijden? Laat het ons even weten! Aanmelden kan door een mail te sturen naar
Gerard Vaalt: g.vaalt@ziggo.nl
Met vriendelijke motorgroet,
Frans Boonstra, Martin Vollenbroek en Gerard Vaalt

TUINDORP ‘T LANSINK | 13

AC H T E R DE V OORDE U R VAN...

2
7
g
e
w
k
n
i
s
n
La

14 | TUINDORP ‘T LANSINK

Vier jaar klussen aan de
Lansinkweg 72
Mike en Lenneke hadden een ruimte boven de Brink in Hengelo. Samen op zoek naar een mooi
huisje, dat was nog niet zo makkelijk! Toch vonden ze al snel deze parel. Wel even er doorheen
kijken, want er was al een tijdje niet meer wat gedaan aan het huis. Op 18 augustus 2017 kregen ze
de sleutel en 23 december trokken ze er in. Dat betekende elke dag klussen, klussen, klussen. Vier
jaar en flink wat verbouwingen later zitten ze tevreden in hun uitgebouwde woonkamer. Of ze wat
van de historie van het huis weten? Natuurlijk!

Historie
In 1927 is het huis gebouwd, aan
het einde van de bouwperiode
van het oorspronkelijke
Tuindorp. De grens loopt aan de
overkant van de straat. Naast
het laatste huis van dit blok
staat dan ook een nieuw huis,
dat geen Tuindorp meer is, ze
wonen echt op het ‘grensgebied’.
Op een oude foto die Lenneke
en Mike kregen van de buurman
zie je hoe het er bijna een eeuw
geleden uitzag.
Het huis is altijd verhuurd door
de huurvereniging aan arbeiders,
de vorige bewoners werkten ook
bij STORK. Zij hebben het kunnen
kopen van de woon-vereniging
en hebben er ruim veertig jaar
gewoond. Lenneke: “Wij zijn de
tweede particuliere eigenaren

De Lansinkweg, bijna een eeuw geleden

van het huis, in zo’n lange tijd
best bijzonder!”

Verbouwingen
Hoewel alles goed was
onderhouden, hadden Mike en
Lenneke veel plannen voor het
huis. De verbouwing bestond uit
drie fases:
1. Benedenverdieping en
badkamer
Het softboard plafond werd
verwijderd, waarna de houten
balken weer naar voren kwamen.
Deze zijn geschilderd en netjes
afgekit: ze herstelden het in
oude staat voor een stukje
authenticiteit. De vloer is eruit
gehaald en geïsoleerd. Gezien
dit typische Tuindorphuis ook
wat ‘hokkerig’ was, is gekozen
om muren open te breken, te
verplaatsen en uit te bouwen. In
de huidige bijkeuken zat destijds
de badkamer. Die is direct naar
boven verplaatst, waardoor de
keuken verruimd kon worden. De
plafonds zijn in die ruimte ook
verhoogd. “Dat is met mijn bijna
twee meter wel handig”, grapt

Mike. Elektra werd opnieuw
aangelegd en uiteraard moest er
een nieuwe meterkast komen.
Lenneke: “Eerst waren er twee
groepen, één voor beneden en
één voor boven. Dit zijn er twaalf
geworden.”
2. Buiten: schuren en dakkapel
De vorige bewoner had maar
liefst drie schuren. Hier hebben
ze één schuur van gemaakt. Een
deel is afgebroken en een deel is
verhoogd, waardoor er veel meer
opslagruimte is.
Verder is er een dakkapel
geplaatst. Dit is gelijktijdig met
de buren gedaan, zodat het er
precies hetzelfde uit kwam te
zien. “Je ziet wel eens dat het los
van elkaar wordt geplaatst, dat is
esthetisch minder mooi,” aldus
Mike.
3. Bovenverdieping en zoldertrap
Op de bovenverdieping plaatsten
ze nieuw laminaat met een 18
mm plaat multiplex, op advies
van een geluidsinstallatiebedrijf.
“Omdat je een open plafond
hebt, is er geen enkele isolatie
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naar beneden toe. Door
dat te verdikken met 18mm
wordt de vloer stijf. Je hoort
minder gekraak en het is goed
verstevigd”, vertelt Mike.
Ze offerden de derde
slaapkamer op om boven een
badkamer te kunnen creëren.
Om toch een extra slaapruimte
te hebben, verbouwden ze
de zolder en legden ze een
zoldertrap aan. Ze ontwierpen
de trap zelf door het in 3D te
tekenen. Mike: “Een ontwerp
van een trap in Tuindorp
maak je niet met een online
trappenconfigurator. De
trappen die je wilt maken
voldoen namelijk vaak niet
aan de huidige standaarden en
richtlijnen, dat doen de meeste
huizen in Tuindorp sowieso
niet!”

Elk detail doet er toe
Bij elke verbouwing hielden
Mike en Lenneke in hun
achterhoofd dat ze het huis zo
authentiek mogelijk wilden
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houden en maken. Lennekes
vader, gepensioneerd
meubelmaker, hielp met
het grovere werk, maar ook
met de details. Zo is er een
aantal vensterbanken met
een sierrandje, die hij bij de
uitbouw precies namaakte.
Ook maakte hij sierlijsten
op de nieuwe tuindeuren en
herstelde de lijsten van de
andere deuren in het huis.
Simpele balken maakte hij
zo weer mooi. “Dit soort
‘afwerkdingetjes’ maken
het huis niet alleen mooier,
het krijgt ook een grotere
emotionele waarde als je vader
het heeft gemaakt”, vertelt
Lenneke. De details vind je ook
terug in de inrichting, die goed
bij het huis past. De vloer is
tweedehands van Marktplaats.
‘Dan hebben we even wat’,
dachten ze. Maar deze
parketvloer kan je nog prima
opschuren en de stijl past bij
het huis.

Echte klussers
Mike en Lenneke hebben veel
van de verbouwing zelf gedaan,
al huurden ze voor echt bouwtechnische onderdelen wel een
aannemer. Het werd een grote
verbouwing met minimale
middelen. “We halen echt het
optimale uit het huis”, vertelt
Mike. Lenneke lacht: “Maar je
moet het wel leuk vinden om
over alle vierkante centimeters
na te denken.” Ze zijn terecht
trots op hun huis en na vier
jaar kan je wel stellen, dit zijn
échte Tuindorpers!

Heeft u vragen over een
verbouwing? Neem gerust
contact op met Mike en
Lenneke: mikelenneke@gmail.
com. Ze helpen graag en als u
wilt, mag u een kijkje nemen in
hun huis. Vindt u het leuk om in
het volgende bulletin te vertellen
over uw verbouwing? Neem dan
contact op met de redactie via
tuindorpbulletin@gmail.com

Voor een
re auto
betrouwba
cherpe
met een s
prijs!

www.reekersautomotive.nl
Breemarsweg 177 | 7553 HG Hengelo

T: 06 - 46 315876

STRAATNAMEN IN TUINDORP

M

useum Hengelo geeft het blad Hengelo toen&nu uit. In het aprilnummer van dit jaar werd onder
andere aandacht besteed aan de Tuindorpstraten Verenigingsstraat, Vijverlaan en Padvinderstraat. Met toestemming van de schrijver van dat artikel, de heer Jos Schwertasek, namen wij dit deels
over.

Verenigingsstraat
Al lijkt het op het eerste gezicht
niet zo, ook deze straat heeft een
connectie met de Machinefabriek
Gebr. Stork & Co. In 1893 was de
oprichting van de Vereeniging tot
behartiging van de belangen van
het personeel verbonden aan de
machinefabriek van Gebr. Stork &
Co. Toen in 1899 de Machinefabriek
25 jaar bestond, maakte de
oprichter C.T. Stork bekend dat
de directie geld beschikbaar
stelde voor het bouwen van
een “Vereenigingsgebouw” als
geschenk aan de bovengenoemde
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Vereeniging. Het mocht niet
meer dan fl. 40.000 kosten en de
architect moest C.B. Posthumus
Meyes uit Amsterdam zijn. Op 21
april 1894 werd de eerste steen
gelegd door Charles Theodorus
Stork en op 27 januari 1895 was
de feestelijke opening van het
gebouw direct achter het station.
Bij de naamgeving van de straten
op Tuindorp ’t Lansink werd de
“Vereeniging” niet vergeten en zo
ontstond de Vereenigingsstraat.
Een straat met een gevarieerde
bebouwing, maar zonder de
kapitale huizen die men elders

in de wijk aantreft. Inmiddels is
de spelling aangepast en heet de
straat nu Verenigingsstraat.

Vijverlaan
De waterpartij die nu zwembad
Het Tuindorp heet, was ontstaan
doordat er grond nodig was
om moerassige delen in het
bouwterrein op te hogen. Nadat
in 1923 de vijver als zwembad in
gebruik was genomen, volgde
er in 1926-1928 een belangrijke
uitbreiding van de bebouwing
rondom de vijver. Ook hier kwam

een gevarieerde bebouwing tot
stand. Riante ruime woningen
waar notabelen zoals dokter
Hartstra, directeur van het
Koningin Juliana Ziekenhuis
en zijn buurman Piet Herfst,
tot mei 1940 directeur van het
Gymnasium. Ook D.W. Stork jr.
woonde er. De huizen waren
ontworpen door architect A.K.
Beudt, die naast architect Karel
Muller en tuinarchitect Pierre
Wattez, een belangrijke rol
speelde in de totstandkoming van
Tuindorp. Hij was verantwoordelijk
voor 160 woningen aan de Marten
Meesstraat en rondom de vijver.

na de oorlog weer zou worden
opgebouwd, maar daar is het niet
van gekomen. Het grotendeels uit
hout opgetrokken huis verdween
door diverse schoorstenen, wil het
verhaal.

Padvinderstraat
Op de hoek van de VijverlaanPadvinderstraat stond het
Padvindershuis, eveneens
ontworpen door architect Beudt.
Niet zo verwonderlijk want hij
speelde een belangrijke rol in
de padvinderij. Op 15 november
1924 werd het gebouw officieel
geopend. Als dank voor zijn
belangeloze inzet kreeg Beudt
van de verkenners de eretitel
“oom Tom”. Het clubhuis heeft
dan ook meteen een bijnaam: de
hut van oom Tom. Veel jongelui
in het Tuindorp en van elders
hebben er heerlijke tijden beleefd.
Hoogtepunt was de deelname aan
de Wereldjamboree van 1937 in
Vogelensang.
Het padvindershuis werd in de
oorlogsjaren afgebroken om
te voorkomen dat de Duitsers
het zouden gaan gebruiken.
Het was de bedoeling dat het

Het Padvindershuis, ontworpen door architect Beudt.
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WAT SPEELT ER IN HET WIJKCENTRUM?
Activiteiten in het Wijkcentrum
Dat het zo lang zou duren voordat we weer in ons normale ritme zouden belanden, had niemand verwacht. Maar
zoals het er nu voorstaat, gaan we ervan uit dat wij de activiteiten begin september weer kunnen oppakken. Wij als
Wijkcentrum en Speeltuin ‘t Lansink kunnen dan ook niet wachten tot het zover is!

Niet stilgezeten
Tijdens de vele maanden zonder drukte zaten we natuurlijk niet stil. Er kwamen prachtige nieuwe toiletten
en de zaaltjes kregen nieuwe kleuren. Nieuwe Tuindorpfoto’s sieren de
ontvangstruimte. De speeltuin is door ons klusteam al grondig onder handen
genomen, al zijn ze nog niet klaar. Ze kunnen nog steeds hulp gebruiken!
Eens per maand op een zaterdag zijn de klussers actief van 9.00 tot 13.00
uur.

Gezellige zondag
Voor de mensen die de zondag graag weer een invulling willen geven,
starten we weer met de ‘gezellige zondag’. Hierbij wordt gekookt door
vrijwilligers. Als u wilt deelnemen, kunt u kijken op het activiteitenoverzicht.
Aanmelden kan via ons beheer.

Op zoek naar vrijwilligers en bestuursleden
Niet alleen voor de speeltuin en gezellige zondag kunnen wij vrijwilligers gebruiken. We zoeken er nog veel meer,
bijvoorbeeld voor:
• zaterdagoppas voor de speeltuin
• bardiensten
• het opzetten van workshops
• evenementen als: Sint, Palmpasen, lampionoptochten, etc.
• daarnaast zijn wij op zoek naar bestuursleden.
Aanmelden kan via beheer of bestuur. Wij nemen dan contact op en kijken wat bij u past en hoeveel tijd u heeft.

Honderdjarig bestaan
Volgend jaar bestaat het Wijkcentrum honderd jaar, de voorbereidingen voor de viering zijn al in volle gang. Heeft
u een leuk idee of suggestie? Dan zijn deze zeker welkom!

We zien u graag snel!
Wij zijn klaar om in september alles weer op te starten. Wij hopen u dikwijls te mogen begroeten in de speeltuin of
tijdens de vele activiteiten die wij aanbieden en hopen dat we deze vervelende tijd achter ons kunnen laten.
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Onze vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan ons Wijkcentrum en Speeltuin ‘t Lansink niet bestaan! Als
alles weer opgestart is heeft het Wijkcentrum ongeveer zestig vrijwilligers die we hard
nodig hebben. Enkele vrijwilligers hebben een heel lange staat van dienst, die zetten
we graag in het zonnetje!
Vrijwilliger:		

Helpt bij...				

en doet dit al....

Ronald Lindeman

Fitness					50 jaar (1971)

Hans Kuperus		

Bridge, bingo				

40 jaar (1981)

Gerard Dreierink		

O.a. zaterdagoppas, oud papier		

35 jaar (1986)

Alie Smit		

Club creatief met breien			

44 jaar (1977)

VTB Groep		

Mensen met een beperking		

27 jaar (1994)

Paul van Heek		

Bridgeclub				

24 jaar (1997)

Betsie Alberts		Callearobics				24 jaar (1997)
Een prachtig prestatie! We zien het aantal jonge vrijwilligers overigens ook toenemen
de laatste jaren. Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk bij het Wijkcentrum? Neem
gerust contact op.

Vrijwilliger Hans Kuperus
In dit nummer lichten wij graag een vrijwilliger uit,
namelijk Hans Kuperus. Ook besteden wij er tijdens
onze eerstvolgende vrijwilligersfeest graag aandacht
aan.

Bingoavonden en kledingbeurzen
Bijna veertig jaar geleden kwam Hans Kuperus op
het idee om vrijwilligerswerk te gaan doen bij ons
Wijkcentrum. In september 1981 meldde hij zich en
sloot zich aan bij een werkgroep van ongeveer zeven
vrijwilligers.
Die werkgroep organiseerde bingoavonden en kledingbeurzen, deze waren erg
populair in de jaren tachtig. De affiches maakten ze zelf en de prijzen voor de bingo
scharrelden ze op bij de winkeliers in de wijk. Voor de hoofdprijzen moest toch wat
worden bijbetaald, want een winkelier is wel goed, maar niet gek. De bingo werd
drukbezocht en daardoor bleef er geld over om andere activiteiten in het Wijkcentrum
mogelijk te maken.

>> Lees verder op de volgende pagina.
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<< vervolg van pagina 21.

Marktpleinfeest
De werkgroep zette nog een aantal jaren een rommelmarkt op touw in de maand
mei en kregen het zelfs voor elkaar een marktpleinfeest op het C.T. Storkplein te
organiseren. Van een herhaling kwam het niet. Het bleek voor veel leden van de
werkgroep toch een te groot tijdsbeslag.

De grote zaal
Aan de landelijke Open Monumentendag deed de werkgroep ook nog een keer
mee. Veel foto’s en dia’s van ’t Tuindorp werden bekeken in de grote zaal van het
Wijkcentrum. De dansavonden voor alleenstaanden hielden ze bijna vijf jaar lang
in de grote zaal. Hoeveel koppeltjes hier zijn gevormd, hield de werkgroep niet bij.

Brand
Na de brand van 1983 weken ze met de bingo nog even uit naar de
Breemarsschool. Maar de beslissing over de herbouw duurde zo lang, dat de
werkgroep langzaamaan doodbloedde.

Nieuwe werkgroep
Na de herbouw in 1985 kwam er een nieuwe werkgroep, waar Hans Kuperus weer
deel van uitmaakte. Als eerste kwam er een kerstmarkt, dit was voor die tijd vrij
nieuw. Het werd een groot succes, twaalf jaar lang. In de jaren negentig kwam
daar drie jaar achter elkaar een paas-creatief-markt bij. Verder waren er beurzen
voor schoenen, kleding en speelgoed.
Vanaf 1993 splitste de werkgroep zich op in verschillende activiteitengroepen en
vond Hans het fijner om bardiensten te draaien op de drukbezochte avonden.
Daarnaast vond Hans nog tijd om te helpen bij de klussendienst, die reparaties
aan muren, deuren en plinten verrichtte en het nodige schilderwerk.
Vanaf 2008 nam Hans les in bridgen en nu is hij al een aantal jaren, samen met
een collega, spelleider op de maandagavond en de vrijdagochtend.

Hans: bedankt!
Bij leven en welzijn gaat Hans na zijn veertigjarig jubileum, waaraan uiteraard nog
aandacht besteed wordt met een feestje, nog door met het vrijwilligerswerk. Hij
beleeft er nog steeds veel plezier aan en deed vele contacten op.
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ACTIVITEITEN WIJKCENTRUM 2021

Activiteiten Wijkcentrum en coronamaatregelen
Vanwege de coronamaatregelen liggen op het moment van schrijven alle activiteiten op het
Wijkcentrum stil. Gelukkig is er wel perspectief. Zo is de speeltuin op doordeweekse dagen weer
open. We doen ons best om ook op de zaterdagen weer open te kunnen. We hopen weer snel van
start te kunnen gaan met onze activiteiten. Hieronder vindt u het laatste overzicht, dan kunt u zich
vast verheugen. Mocht u over een specifieke activiteit meer informatie willen, mail gerust naar:
info@wijkcentrumlansink.nl. Hopelijk tot binnenkort!

Vermaak

Sport

- Tekenen/Schilderen

- Callearobics

- Twente Vogelwerkgroep

- Yoga

- Breiclub

- Thai Chi

- Knippen en naaien

- Zumba

- Geologie (GEA-kring)

- Kickboksen

- Spirituele groep drieluik

- Fitness

- Schaakclub Minerva

- Pilates / M. Sport

- Visclub Twentse Vliegvissers

- Sportschool Anniek

- Biljartclub Posthoorn
- Biljartclub Ons Genoegen
- Biljartclub ’t Lansink

Cursus

- Kaartclub Stork

- Spaans voor beginners

- Brouwerij Kaarten

- Alliance Française

- Vogelwerkgroep Parkiet

- Fotoclub

- Bridgeclub ’t Lansink-Tuindorp

En meer…
- Blinden/Slechtzienden SOOS
- Vrouwen van Nu
- VTB SOOS
- RIBW Kookclub
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Dertig jaar onderhoud in de
wijk Jeanette Reekers

J

eanette is maar liefst dertig jaar een trouw gezicht in ons Tuindorp. Sinds 1 augustus 1991 is Jeanette
in dienst bij de gemeente Hengelo. Vanaf het begin is ze in Tuindorp ’t Lansink aan het werk als

netheidsmedewerker. Ze leegt met liefde de afvalbakken, ruimt zwerfvuil en allerhande zaken op.
Alles wordt weer netjes gemaakt. Het onderhoud van de wijk dat ze verzorgt is geweldig. Nog maar
twee jaar te gaan en dan gaat ze met pensioen. Maar ook na die jaren zullen de vaste koffieadresjes
voor haar ongetwijfeld blijven bestaan.
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Hulp bij evenementen

het toilet. Op deze manier haalt ze veel

Naast haar reguliere werk in de wijk,

informatie op vanuit de wijk, waar ze goed

assisteert Jeanette al jaren tijdens

naar luistert en probeert verbeteringen in

evenementen en festiviteiten die in de

de wijk door te voeren.

wijk plaatsvinden, zoals de Kunstmarkt en
de Esreinmarkt. Voor deze evenementen

Sinds de komst van ROC van Twente naar

maakte ze altijd voorafgaand de straten,

de Gieterij, is het lastiger om het werk bij

trottoirs en het groen zo netjes mogelijk

te houden in dit gebied. Inmiddels is de

klaar. En uiteraard, na afloop ruimt ze in

samenwerking met het ROC opgezocht,

samenwerking met de organisatie alle

om samen te proberen de omliggende

rommel weer op.

straten zo schoon mogelijk te houden.

Ook draaide Jeanette jarenlang extra

Ondersteuning

diensten om de wekelijkse warenmarkt

Jeanettes pensioen nadert, ze werkt

en jaarlijkse kermis in het centrum weer

inmiddels wat minder en kreeg de laatste

netjes te krijgen. We kunnen wel zeggen

jaren ondersteuning. Jeannette en haar

dat ze voor de gemeente als ‘ogen en

collega Richard Striemer zijn inmiddels

oren’ fungeert in de wijk, zo betrokken is

een onafscheidelijk stel. Ze draagt al haar

ze.

opgedane kennis over aan de toekomstige
opvolger.

Verbeteringen
Door de jaren heen bouwde ze in de

Bedankt !

wijk een flinke kenniskring op. Ze drinkt

Jeanette, namens alle Tuindorpbewoners

hier en daar een bakje koffie, maakt een

en de Hengelose gemeente bedanken we

babbeltje, of tussendoor toch even naar

je voor je geweldige inzet!

Boekwinkel Boekenvinden.nl
In- en verkoop van boeken
C.T. Storkstraat 27
7553 AP Hengelo
Info@boekenvinden.nl
Tel.: 06-36450256
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Kunstmarkt
Tuindorp ‘t Lansink
Voor het tweede jaar op rij heeft het bestuur van Kunstmarkt Tuindorp met pijn
in het hart moeten besluiten de Kunstmarkt te annuleren. De maatregelen die
de organisatie moet nemen voor coronacontrole bij de toegang zijn praktisch
onuitvoerbaar. Wij kunnen niet waarborgen dat alles volgens de regels gaat.
De Kunstmarkt in juni moesten wij al annuleren en dachten: begin september moet
toch lukken! Helaas en jammer van al het werk en de gemaakte kosten. En ook de
teleurstelling van de kunstenaars en het publiek kunnen wij ons goed voorstellen.
De gezondheid en veiligheid van ons allen gaat echter boven alles. Wij als
organisatie gaan ons richten op de Kunstmarkt in 2022. Zet de volgende datum in
uw agenda:
KUNSTMARKT TUINDORP ’T LANSINK: 19 JUNI 2022

Dit jaar wederom
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Juf Wies heeft haar eigen atelier
Hoe het begon...
Ik ben Wies Tollens, geboren en getogen in
Ootmarsum en op mijn 24e verhuisd naar Hengelo.
De ‘stad’ trok mij vanwege de vele creatieve
mogelijkheden. Sinds januari 1996 woon ik aan de
St. Ludgerusstraat 21 en prijs me gelukkig in deze
prachtige wijk te mogen wonen. In het najaar van
2018 ontdekten mijn man en ik een leegstaand pand
aan de Willem de Clercqstraat. Wat een geweldige
kans! Voldoende ruimte en licht én een gezellige
achterruimte waar ik inmiddels lunch serveer voor
mensen die een dagworkshop bij mij boeken.

Cursussen en workshops
Ik werk momenteel nog drie dagen als leerkracht en Intern Cultuur Coördinator op een basisschool in Enschede
en in mijn vrije tijd ben ik in mijn atelier te vinden. Ik geef:
• op maandag- en dinsdagavond cursussen acryl schilderen aan volwassenen;
• op zaterdag en in de schoolvakanties dagworkshops voor volwassenen;
• op zaterdagmiddag workshops en verjaardagspartijtjes voor kinderen vanaf groep 4. Af en toe plan ik op
aanvraag een workshop voor kinderen uit groep 3.

Snel volgeboekt
Waar er in 2018 nog voornamelijk kinderen van mijn eigen school bij me kwamen schilderen, is dat door mondtot-mond-reaclame al snel uitgebreid. Ik zit nu, zodra ik de data bekend maak op Instagram en Facebook, in
een mum van tijd vol. Ik heb cursisten uit Hengelo, Ootmarsum, Beckum, Holten, Rijssen en Borne. Zoals elke
kleine ondernemer heb ook ik helaas geen cursisten en verdiensten gehad tijdens de lockdown. De kinderen
komen gelukkig alweer een tijdje en ook de volwassenen druppelen mondjesmaat weer binnen. Er zijn nu dus
nog plekken vrij om gezellig bij mij te komen schilderen! Neem vrienden, buren en collega’s mee en maak een
afspraak. Je bent van harte welkom!

Tarieven
Maandag- en dinsdagavond 19.30 – 21.30 uur | volwassenen | 6 Lessen | €100,00
Zaterdagmiddag 13.00 – 17.00 uur | kinderen vanaf groep 4 | €16,00 (incl. doek)
Verjaardagspartijtje t/m 6 kinderen | €16,00 per kind (incl. doek)
Verjaardagspartijtje vanaf 7 kinderen | €15,00 per kind (incl. doek)
Zaterdagworkshop 10.00 – 17.00 uur | €75,00 (excl. doek, incl. lunch)

Atelier Wies
Willem de Clercqstraat 31 | 0621199736 | Atelier-wies.jimdosite.com | Instagram/Facebook: Atelier Wies
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FOTO UIT DE OUDE DOOS

Op de foto ‘uit de oude doos’ zien we deze keer een luchtfoto van het hele Tuindorp rond 1920. Duidelijk is te
zien dat de wijk toen nog lang niet klaar was, zo is bijvoorbeeld de Marten Meesstraat die in 1926 gerealiseerd
werd nog onbebouwd. Wanneer je de foto vergelijkt met het beeld van Google Earth wordt duidelijk dat de
zuidelijke helft van het Tuindorp op dat moment nog niet gebouwd was. Wat herkent u in het Tuindorp van
honderd jaar geleden in vergelijking met het Tuindorp van nu?

28 | TUINDORP ‘T LANSINK

Tweede project van
Zonnecollectief
Tuindorp bijna in
bedrijf
Ruim twee en een half jaar na oplevering van de zonnepanelen
op de Klokstee in Hengelo is Zonnecollectief Tuindorp
Hengelo een nieuw project gestart, namelijk Zonneinstallatie Bolhuis. Aanleiding daartoe was de groeiende
wachtlijst van Tuindorpbewoners, die nog niet waren
aangehaakt, nog een kans te geven. En dat deden ze ook.
Binnen een week was het project vol en kon nog voor 1 april
een tweede postcoderoosproject gestart worden. De datum
van 1 april was van belang om nog te kunnen profiteren van
vijftien jaar teruggave energiebelasting. Kortom het tweede
project is een feit.
De zonnepanelen liggen te wachten op aansluiting met
Enexis. Bizar genoeg is deze aansluiting in januari 2021 al
aangevraagd, maar staan in de wachtrij voor aansluiting die
wel 24 weken kan duren. We hopen dan ook van harte dat
bij het verschijnen van deze nieuwsbrief de zonnepanelen
eindelijk zijn aangesloten.
Helaas was het door coronamatregelen niet mogelijk een
algemene ledenvergadering te beleggen, maar nu ziet het er
naar uit dat die ruimte er wel is. De ALV van 2021 staat in
principe gepland op: 28 september 2021, aanvang 19.30 uur
in wijkcentrum ’t Lansink.
De leden van het Zonnecollectief Tuindorp Hengelo (Kloksteeen Bolhuisproject) ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.
Voor informatie en contact zie:
www.zonnecollectieftuindorphengelo.nl
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VAN HET TUINDORPBAD
Online abonnementen

Vrijwilligers

Dit voorjaar heeft één van de gebruikers van

Het Tuindorpbad draait op vrijwilligers. Er zijn

het Tuindorpbad een bestel-app gebouwd voor

vrijwilligers die voor het onderhoud van het bad zorgen

de abonnementen van het Tuindorpbad. Via de

en er zijn vrijwilligers die voor de dagelijkse gang van

website bestellen.tuindorpbad.nl kunt u online uw

zaken (kaartverkoop, winkeltje) op het bad zorgen.

zwemabonnement bestellen. Als u dit met uw mobiele

De taak van de badmeesters is toezicht houden op de

telefoon doet, kunt u een selfie maken en hoeft u ook

zwemmers. Een club van ongeveer vijftig vrijwilligers

geen pasfoto meer in te scannen. Het Tuindorpbad

helpt nu bij het bad, we zoeken op dit moment nog meer

zwemabonnement komt door de brievenbus, of ligt

vrijwilligers, vooral voor de kaartjes- en snoepverkoop.

klaar bij het Tuindorpbad. Ondertussen zijn er op 1 juli

Je kunt je aanmelden bij het Tuindorpbad of via de mail

2021 al 724 abonnementen verkocht. De zwemmers,

franckenjanine@gmail.com.

badmeesters en het bestuur zijn blij met deze
gebruiksvriendelijke bestelapp, dus veel dank aan de

Sluiting

maker van deze app.

Half september is het zwemseizoen voorbij en sluit het
Tuindorpbad.

Badmeesters
Er zijn dit seizoen twee nieuwe badmeesters het team
komen versterken. Carolien Vos en Robert Effting
hebben afgelopen voorjaar hun badmeesterspapieren
behaald en houden samen met vier andere badmeesters
om beurten toezicht. Voor het seizoen 2022 zijn we
nog op zoek naar een badmeester, omdat één van de
huidige badmeesters met pensioen gaat.

Nieuwe inrichting entree
In overleg met de gemeente Hengelo is er bij het
zwembad een extra toegangspad aangelegd, zodat
de in- en uitgang van elkaar gescheiden zijn. Zeker
bij warm weer en grote drukte is het prettig om meer
ruimte te hebben bij aankomst en vertrek. Parkeer je
fiets rechts op het gras als je aankomt bij het bad.
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Tuindorpbad in perspectief

•

voor de tuinzaal was een terras gemaakt voor de

De coronacrisis was de aanleiding voor het bestuur om

koffiedrinkers, dit had een duidelijke scheiding met

na te denken over wat dit betekent voor de organisatie

het zwemgedeelte. We willen een terras maken

en inrichting van het Tuindorpbad.

dat duidelijk herkenbaar is en kan dienen als
ontmoetingsplek, maar ook een duidelijke verbinding
heeft met het zwembad;

Het bestuur heeft een aantal ambities/doelstellingen
geformuleerd en deze via een enquête voorgelegd

•

wij willen een ‘open entree’, herkenbaar als zwembad

aan een groot aantal gebruikers van het bad. Uit

en een plek waar je elkaar kunt ontmoeten (het is nu

de reacties komt sterk naar voren dat veel mensen

een smal pad, met daarachter een flink hekwerk);

tevreden zijn met hoe het nu gaat en ze benadrukken
het kleinschalige karakter van het bad als een positief
goed. Daarnaast zijn er veel suggesties gedaan voor

•

uitbreiding recreatief schoolzwemmen;

•

installeren watertappunt.

aanpassingen en verbeteringen.
We bedanken alle mensen die middels de enquête
We hebben naar aanleiding van de reacties de

gereageerd hebben.

volgende ideeën:
•

het bad toegankelijker maken voor jongeren en
werkenden;

•

het aantal zitplaatsen vergroten door bijvoorbeeld een
ligweide;

•

de route in en naar het bad aanpassen, ervan
uitgaande dat de anderhalve meter afstand regel nog
even geldt;

Voor al uw raamdecoratie – van gordijnen en vitrages
tot vouwgordijnen, rolgordijnen en jaloezieën
Geen tijd om winkels af te struinen?
Goal Atelier komt graag bij u aan huis met eigen stoffencollectie en advies op maat!
Op afspraak bent u ook van harte welkom in onze showroom in Hengelo.
Na een passende offerte hangen we de nieuwe raamdecoratie desgewenst netjes bij u
op. Alles wordt rechtstreeks in ons eigen professionele Atelier gemaakt.

Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak:
Goal Atelier Loodsstraat 15a, 7553 ED Hengelo T. 06 29565165
sandra@goal-atelier.nl www.goal-atelier.nl
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DE ONDERNEMER IN TUINDORP

7 VRAGEN AAN DA DROGISTERIJ MENSINK
Deze editie staat ‘DA Mensink’
als ondernemer in Tuindorp in
de schijnwerpers. We stelden
zeven vragen aan eigenaar, ook
wel ‘natuurdokter’, John Mensink
(69). Met een kop gezonde
kruidenthee in zijn hand,
beantwoordde hij onze vragen.

Hoelang bestaat deze DA al?
“Mijn opa liet het pand aan de
Industriestraat bouwen in de
jaren twintig. Zijn dochters, mijn
tantes dus, begonnen in 1930
samen een winkel. In het ene
gedeelte van de winkel kocht
je hoeden, het andere gedeelte
werd een drogist. Mijn vader
nam het drogisterijgedeelte van
zijn zussen over en verkocht ook
glas, verf en behang. Toen ik de
winkel in 1972 overnam, ging ik
als drogist verder. Ik studeerde
aan de Drogisterij Academie
en specialiseerde me steeds
verder in natuurgeneesmiddelen.
Ik werd lid van de Vereniging
voor Natuurgeneeskundige
Therapeuten en volgde
nog andere opleidingen
als Homeopathie en
Plantengeneeskunde.”
Uit wie bestaat het team?
“We hebben een team van drie
à vier dames. Het is druk, dus
die kracht kunnen we goed
gebruiken. De dames hebben
allemaal een opleiding gevolgd,
bijvoorbeeld Assistent-drogist of
Medewerker verkoop drogisterij.
Ook zijn er cursussen op het
32 | TUINDORP ‘T LANSINK

gebied van Natuurkundige
gevolgd.”
Wat maakt DA Mensink een
onderscheidende drogist?
“We hebben als drogist veel te
bieden: We hebben een breed
assortiment vitaminen en geven
advies over natuurgeneeskunde
en voeding. We zijn dé DAdrogist van Hengelo. Wij
hebben een eigen merk
voedingssupplementen,
vitaminen en mineralen, puur op
natuurlijke basis, zonder geuren kleurstoffen en vrij van suiker
en lactose. Er staat een speciale
adviestafel in de winkel, waar we
adviezen geven en bijvoorbeeld
gratis cholesterolmetingen
doen.”
Waarvoor komen de meeste
Tuindorpers bij jullie?
“Voor van alles! De vraag is heel
breed. Sommigen komen voor
de acties van de DA, anderen
voor specialiteiten of een
stukje advies. Opvallend is dat
de afgelopen tijd veel mensen
komen voor klachten van hun
kinderen of baby’s. Ook komen
mensen steeds meer voor de
voedingssupplementen. Hiervoor
hebben we tegenwoordig acties
met scherpe prijzen, wat maakt
dat dit product niet alleen voor
een hoger segment is. Je kunt het
een keer uitproberen.”

Wat maakt het hebben van een
drogist nou zo leuk?
“Het is mooi om zo’n breed
assortiment te hebben.
Daarnaast zijn we vaak een
vraagbaak voor mensen die
klachten hebben binnen het
kader van zelfmedicatie. Bij
hoesten of keelpijn ga je niet
altijd direct naar de dokter. Wij
werken met minder commerciële
producten die niet altijd
standaard zijn. We geven een
breder advies en helpen mensen
ook echt. Daarnaast trekt het
gedeelte ‘funshopping’ veel
mensen, al laat ik de inkoop
daarvan aan de dames uit het
team over.”

“Wat ik in de kast zou willen hebben staan?
Visolie!”
Wat zijn je toekomstplannen?
“Voorlopig ga ik nog door, ik
zou niet weten wat ik anders
moet doen! Voor de komende
jaren vind ik kwaliteitsbewaking
belangrijk en wil ik in de
behoefte van de klant in
goederen en producten blijven
voorzien. Ook goed om te
weten is dat onze winkel erg
overzichtelijk is, we hebben
brede paden en zijn toegankelijk
voor rolstoelen. Service staat
hoog in het vaandel en dat zal

ook zo blijven. Zo bestel je bij
ons voor 18.00 uur en staat het
de volgende ochtend netjes
klaar.”
Welk wondermiddeltje moet
iedereen in de kast hebben staan?

vitaminen aan te vullen. En als
je last van hoofdpijn of migraine
hebt: daar heb ik ook een erg
goed werkend middel voor. Al
bestaat een ‘wonder’middel niet,
wel ‘goede’ middelen!”

“Wat ik in de kast zou willen
hebben staan? Visolie! Daarnaast
is Vitamine D ook enorm
belangrijk. Mocht je na een
bloedonderzoek lage waardes
hebben, dan is het goed om
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De vrijheid om
te kiezen
24 uur per dag
bereikbaar
06 46 41 45 16

info@harmaboddeuitvaartzorg.nl
harmaboddeuitvaartzorg.nl
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DRUKWERK
OFFSET DIGITAAL
ONTDEK HÉT EFFECT

Met drukwerk wil je de juiste boodschap
overbrengen bij je doelgroep. De keuze
voor papiersoort, effecten en afwerking
hangen af van het doel waar je drukwerk
voor gebruikt wordt. Van Marle denkt
daarom graag met je mee over hoe je
drukwerk zo effectief mogelijk kan worden
geproduceerd.

www.vanmarle.nl

Hee u ideeën voor de volgende uitgave van het bulletin?
Dan kunt u zich richten aan de redactie: tuindorpbulletin@gmail.com
Sjeel Kenkhuis en Sarah Bosch
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