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D it jaar bestaat Wijkcentrum & 
Speeltuin ’t Lansink 100 jaar. Ter 
gelegenheid van dit jubileum 
verschijnt dit magazine. Een 

magazine vol met foto’s en verhalen van 
vrijwilligers en bezoekers van het wijkcentrum.

Het wijkcentrum is in de loop der tijd 
uitgegroeid tot een waardevolle plek in de 
buurt. Een plek van ontmoeting en allerhande 
activiteiten. Waar gebiljart en gebridged wordt. 
En waar actieve buurtvrijwilligers van alles 
organiseren voor jong en oud(er). Van lezingen 
en wijnproeverijen, tot vakantiespelen en 
spooktochten. En ze zorgen er ook voor, samen 
met de buurt, dat de speeltuin er spik en span 
bijligt. 

Wijkcentrum & Speeltuin ’t Lansink kent een 
lange historie. Op de site van het wijkcentrum 
staat de geschiedenis van het buurtwerk uitge-
breid beschreven. Mej. T. Smit, woninginspec-
trice bij de Hengelose Bouwvereniging, begon 
in 1922 in haar woning aan de Thorbeckestraat 
met een handwerkgroepje voor meisjes uit de 
buurt. Die ruimte werd echter al snel te klein. 
Vandaar dat de groep in 1924 verhuisde naar de 
burelen van het bouwbureau van het Tuindorp, 
in de boerderij ’t Lansink. De activiteiten van 
het zogenaamde ‘clubhuis’ werden uitgebreid 
en varieerden van handwerken, knippen en 
plakken, tot figuurzagen en kinderoperette. 
Het buurtwerk was geboren en is sindsdien on-
losmakelijk verbonden met de wijk. 

In 1954 opende het clubhuis haar deuren aan 
de Twijnstraat en werd de naam omgedoopt 
in ‘Buurthuis ’t Lansink’. Een ontmoetingsplek 
niet alleen voor kinderen, maar voor álle bewo-
ners van het Tuindorp. 

Ik vind het fantastisch dat Wijkcentrum & 
Speeltuin ’t Lansink, onder de bezielende lei-
ding van de vele vrijwilligers, de beheerders 
en het bestuur, nu al 100 jaar bestaat. Wat mij 
betreft komt daar nog zeker 100 jaar bij! 

Proficiat!

Sander Schelberg
Burgemeester van Hengelo

Wijkcentrum ’t Lansink;
al 100 jaar een waardevolle 
plek in de buurt

DONDERDAG 1 SEPTEMBER:
	X Gezellige	activiteitenmiddag.	
	X Receptie	van	17.00	tot	20.00	uur	met	livemuziek,	heerlijke	hapjes,	glaasje.
	X Opening	nieuw	speeltuintoestel.
	X Wij	gaan	een	boom	planten.
	X Wijkcentrum	in	Tuindorpsfeer.

VRIJDAG 2 SEPTEMBER.
	X Leuke	kindermiddag	met	vele	activiteiten.
	X Vrijwilligersavond	van	18.00	tot	23.00	uur.
	X Wij	gaan	heerlijk	eten.
	X We	nemen	iets	lekkers	te	drinken.
	X Er	is	live	muziek.
	X Vrijwilligers	worden	in	het	zonnetje	gezet.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER.
	X Van	11.00	tot	17.00	uur:	open	huis	met	veel	activiteiten
	X Live	muziek.
	X Springkussens.
	X In	de	keuken	workshops	hapjes	maken.
	X Popcorn.
	X IJs,	pannekoekjes,	ranja	enz.
	X Films	over	Stork	en	Tuindorp.
	X En	nog	veel	meer

ZONDAG 4 SEPTEMBER.
	X Van	13.30	tot	17.00	uur:
	X Themadag	voor	mensen	die	de	zondag	een	lastige	dag	vinden.
	X Van	te	voren	opgeven.
	X Wij	koken	een	driegangenmenu	voor	5	euro.
	X Wij	draaien	Tuindorp	en	Storkfilms.
	X En	er	is	muziek.

Wijkcentrum ʼt Lansink viert feest: 
hier is het programma!
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Biljarters komen graag en vaak.  
Zij zijn dan ook, samen met de bridgers, 
veel geziene bezoekers.

“Geen dag is hier hetzelfde”
Beheerders Erica Weerkamp en Guus 
Schoolkate vervelen zich niet; er is altijd 
wel wat te doen.

Zwarte bladzijde: 12 maart 1983.
Een uitslaande brand legt het buurthuis 
grotendeels in de as.

VTB-club zijn trouwe bezoekers. 
De Vrije Tijds Bestedingsclub komt elke 
dinsdagavond bij elkaar.

Nog vele sporen van Stork 
 in  Hengelo.
Een kleine excursie met Stork- historicus 
Gerard Löbker

Het begon met juffrouw Smit.
Met haar ‘Kinder-leeskamer’ legde ze 
in 1922 de basis voor Wijk centrum en 
Speeltuin ’t Lansink

Speeltuin wereldberoemd in 
 Hengelo en omstreken.
De mensen komen zelfs van ver, want 
het is er gezellig en niet duur.

Toekomstbestendige speeltuin  
met gloednieuw speeltoestel.
De speeltuin is weer tiptop in orde.

“Het klusteam heeft veel  
mooie stappen gezet”
De rijke onderhoudshistorie van 
Speeltuin ’t Lansink.

Vrijwilligers vakantiespelen 
 zorgen altijd voor verrassing.
Het organisatieteam laat haar 
 creativiteit de vrije loop

Eens in de maand gezellige  
‘kookzondag’.
Een heerlijk driegangen-menu voor 
liefhebbers en lekkerbekken.

Bijzondere momenten in de 
 geschiedenis van ’t wijkcentrum.  
In het oog springende data en gebeurte-
nissen passeren de revue.
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W at een prestatie van al die vrijwilligers, beheerders en bestuurders 
in de loop der jaren om het wijkcentrum al een eeuw in de benen te 
houden!

Honderd jaar met vele verbouwingen, verhuizingen, initiatieven om geld bij elkaar 
te schooieren en altijd weer vrijwilligers die activiteiten willen organiseren. Het is 
fantastisch dat er zich door de jaren heen altijd mensen hebben ingezet om dit te ver-
wezenlijken.

En waar staan wij nu: ’t Lansink is een bruisend wijkcentrum met vele activiteiten en 
een goed bezochte speeltuin. Vele buurtgebonden activiteiten verbeteren de saamho-
righeid in de wijk Tuindorp. Wij als bestuur doen ons uiterste best om elk jaar weer 
een boeiend programma neer te zetten met voor elk wat wils.

Vooral trots zijn wij dat onze activiteiten ook gericht zijn op mensen met een beper-
king en de speeltuin geschikt gemaakt is voor ALLE KINDEREN, dus zijn er ook toe-
stellen voor kinderen met een handicap.

Wij zetten in voor de volgende honderd jaar en bedanken iedereen die het mogelijk 
heeft gemaakt om dit alles te realiseren.

Het bestuur.

Wijkcentrum ’t Lansink 100 jaar: 
wat een prestatie!

Het bestuur van wijkcentrum 
’t Lansink, vanaf links: Guido 

Weber, Wietske Homan, Vincent de 
Jong en Jan Willem Korenromp
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B iljarters	komen	graag	in	het	wijkcentrum.	
Er	zijn	verschillende	clubs:	Ons	Genoegen,	
Posthoorn,	Klokstee,	’t	Lansink.	Vooral	he-
ren	spelen	het	graag	en	veel.	De	biljarters	

zijn	dan	ook,	samen	met	de	bridgers,	veel	geziene	
bezoekers.

Zo	is	biljartclub	’t	Lansink	maandag	en	woensdag	de	
hele	dag	doende	met	de	keu,	de	leden	van	Ons	Ge-
noegen	hebben	de	vaste	maandagavond,	de	biljarters	
van	Posthoorn	maken	hun	caramboles	op	de	dins-
dagavond	en	de	mannen	van	biljartclub	Klokstee	zijn	
vaste	gasten	op	de	dinsdag-	en	donderdagmiddag.

Ze	hebben	het	naar	hun	zin	in	het	wijkcentrum	dat	
over	een	biljartzaal	met	twee	biljarttafels	beschikt.	
Per	biljart	is	er	ook	nog	eens	een	elektronisch	score-
bord.	De	biljarters	draaien	mee	in	competities,	maar	
pakken	ook	graag	spontaan	een	keu.	Wie	ook	eens	
een	biljartje	wil	leggen,	kan	het	beste	contact	opne-
men	met	een	van	de	beheerders.	

Biljarters komen 
graag en vaak

De biljarters 
zijn, samen 
met de 
bridgers, 
veel geziene 
bezoekers. I n de zestiger en zeventiger jaren 

kwam er ruimte voor jongeren om 
in buurtcentrum ’t Lansink aan de 
popcultuur te ruiken. In een eigen 

soos traden bandjes op en werden er pla-
ten gedraaid.

Het waren enkele jongens uit de wijk die 
de staf van ’t Lansink benaderden met het 
verzoek om meer activiteiten voor jonge-
ren vanaf 16 jaar in het programma op te 
nemen. Hoe dat programma er uit ging 
zien, daarin kregen de jongelui een grote 
eigen inbreng. Zo ontstond er een pro-
gramma met een recreatief, informatief 

en creatief karakter. Naast muziek was er 
ook plaats voor toneel, af en toe een film 
of een spreker over een maatschappelijk 
onderwerp.

Wie heeft er nog herinneringen aan de 
bandjes die in de zestiger en zeventiger 
jaren in het buurtcentrum optraden? 
Neem dan eens contact op met Poparchief 
Twente. Daar wil men namelijk heel graag 
meer informatie over Twentse popmuziek 
in de breedste zin, met het doel deze weer 
te publiceren.
Stuur een e-mail naar  
info@poparchieftwente.nl

De formatie Hun.

Jongeren
The Head Strings in ’t Lansink in 1962 met 
Henk Wenderich, Gerrit Nieuwenhuis, 
Adje van Raalte, Rob Groothuismink en 
Hans van Wezel. 

Jongeren kregen EIGEN 
SOOS in buurtcentrum

76 100 JAAR  WIJKCENTRUM ’T LANSINK



N ee, vervelen doen ze zich niet, er is altijd 
wel wat te doen. “Het is heel afwisselend, 
geen dag is hetzelfde.” Bovendien hebben 
ze hun eigen specialisaties: Erica neemt 

ook de personeelsplanning voor haar rekening, Guus 
zorgt samen met Hugo Staudt dat de website fris en 
fruitig blijft. En hij houdt zich ook graag bezig met het 
onderhoud binnen en buiten.

Soms is het druk, dan puilt het gebouw uit van de be-
zoekers, en soms is het wat rustiger. “De afwisseling is 
het leukst”, vindt Guus. “Je moet het werk natuurlijk 
wel zien liggen. Ik ben graag buiten aan het werk als 
het rustig is. Dan knip ik bijvoorbeeld de heg of ik ga 
het gras maaien.”

Het leuke van het vak van beheerder is vooral het 
contact met de bezoekers. Daar moet je natuurlijk wél 
aanleg voor hebben. “Ja, je moet er gevoel voor heb-
ben”, beamen ze. En je moet geen opgewonden stand-
je zijn, zeggen ze erbij. Een diplomatieke houding, dat 
helpt.

“Want elk mens is anders en vraagt om een andere be-
nadering”, zegt Erica. “Daar moet je mee weten om te 
gaan.” De bezoekers komen hier voor de ontspanning.

Daarom bevalt het Guus Schoolkate hier ook zo. Sinds 
vijf maanden is hij bij Het Lansink aan de slag: “Ik 

heb zestien jaar in de verkoop van kantoorartikelen 
en - inrichting gezeten, maar dit is veel leuker! Het 
bevalt me super.”

Erica Weerkamp heeft veel ervaring in het buurt-
huis-werk. Zo was ze eerder actief bij Kulturhus Has-
selo in de Hasseler Es en bij De Jeugd. Sinds 2017 is ze 
beheerder van buurtcentrum Het Lansink. “Guus en 
ik gaan elke dag met plezier naar het werk!”

Het is een bruisend en actief centrum. Niet alleen 
wijkbewoners, maar mensen uit heel Hengelo en zelfs 
uit de hele regio weten de weg naar de Twijnstraat te 
vinden.

Erica: “Ik heb wel eens voor de grap gezegd: zet er 
maar een verdieping bovenop, we krijgen het hier 
wel vol.” Want ze moet wel eens nee verkopen als een 
groep komt informeren naar een zaaltje. Zo zit Het 
Lansink op veel momenten helemaal vol.

Van Franse les tot kickboksen, van de VTB-groep tot 
de biljarters: iedereen kent de beheerders. Én de drie 
assistent-beheerders. Want die moeten ook worden 
genoemd: Allan Lans, Wanda Wigmans en Theo De-
kens. “Theo is steengoed in factureren, Wanda doet 
in heel Hengelo de boodschappen en Allan is handig 
met alles, vooral ook met apparatuur.” Maar hij is dan 
ook bassist in een bandje. Vandaar.

Onze beheerders: 
«Geen dag is hier 
hetzelfde»
Het zijn bekende gezichten 
in wijkcentrum & speeltuin 
’t Lansink: de beheerders 
Erica Weerkamp en Guus 
Schoolkate. In wisseldienst 
zijn ze dagelijks aanwezig. 
Ze begeleiden de assistent-
beheerders en plannen zalen 
in. “We zorgen ervoor dat 
alles er netjes uitziet.”
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Met	zijn	jongere	broer	begon	hij	in	1854	een	
bontweverij	in	Hengelo.	De	machines	voor	
de	vele	kleine	textielbedrijven	kwamen	uit	
Engeland	en	in	Borne	werkte	een	smid,	Jan	
Meyling,	die	zelf	een	draaibank	in	elkaar	had	
geknutseld	waarop	hij	reparaties	verrichtte	
voor	de	textielmachines.	Charles	Stork	dacht:	
wat	ze	in	Engeland	kunnen,	moet	in	Twente	
toch	ook	lukken	en	in	1859	begon	hij	samen	
met	Meyling	een	reparatie-	en	machinefabriek-
je	in	Borne.

De	Speeltuinbende	is	een	actieve	club	van	kinderen	
met	en	zonder	beperking,	die	zich	inzet	voor	een	
omgeving	waar	ieder	kind	onbezorgd	buiten	kan	
samenspelen	met	kinderen	uit	de	buurt.	Die	speel-
tuinen	zijn	herkenbaar	aan	het	groene	bordje,	dat	
ook	in	speeltuin	’t	Lansink	staat.

Toekomstbestendige	speeltuin	
met	gloednieuw	speeltoestel
De speeltuin had in het verleden een enthousiaste vrijwillige 
klussengroep. Deze maakte de tuin tot een paradijsje en het 
onderhoud van de toestellen was bij hen in goede handen. 
Zonder deze mensen was er geen speeltuin meer geweest.

I n	2013	kwamen	er	nieuwe	veiligheidsei-
sen	en	toen	bleek	dat	het	wijkcentrum	
grondig	moest	investeren	om	de	speel-
tuin	in	stand	te	houden.	De	gemeente	

bij	die	gelegenheid	zelfs	over	een	eventuele	
sluiting,	omdat	de	investering	volgens	hen	
te	hoog	was.	De	gemeente	Hengelo	was	
inmiddels	eigenaar	en	had	de	speeltuin	
van	Stork	gekocht.	

Wij	als	bestuur	zijn	daar	
dwars	voor	gaan	liggen	
omdat	er	ook	een	plan	

Goedgekeurd
door
Speeltuinbende

Grondlegger	van	Stork	was	een	Oldenzaler
Bij de naam Stork denk je meteen aan Hengelo, het dorp dat stad 
werd nadat Stork daar de machinefabriek begon in 1868. Maar 
de grondlegger van de machinefabriek was geen Hengeloër en 
is dat ook nooit geworden. Charles Theodoor Stork, want over 
hem hebben wij het, is in 1822 geboren in Oldenzaal.

Zoals	dat	zo	vaak	gebeurde:	de	Twentse	on-
dernemers	kregen	in	eigen	streek	maar	moei-
lijk	voet	aan	de	grond.	Maar	de	grote	brand	in	
Enschede	in	1862	bracht	redding.	Daarbij	werd	
een	aantal	textielfabrieken	in	de	as	gelegd	en	
waren	er	op	korte	termijn	veel	nieuwe	machi-
nes	nodig.	Het	bleef	niet	bij	de	bontweverij	
in	Hengelo	en	de	machinefabriek	in	Borne.	In	
1860	begon	Charles	Stork,	samen	met	Gelder-
man	een	stoomspinnerij	in	zijn	woonplaats	
Oldenzaal.

Charles	Stork	vertoefde	regelmatig	in	de	grote	
steden	in	het	westen	van	ons	land.	Hij	kreeg	
daar	goede	connecties	met	onder	meer	Thor-
becke	en	kreeg	het	voor	elkaar	dat	Twente	in	
1865	aangesloten	werd	op	het	spoorwegnet	
in	Duitsland	met	de	lijn	Almelo-Salzbergen	via	
Hengelo.	Tegelijkertijd	werd	de	lijn	van	Hen-
gelo	naar	Zutphen	aangelegd,	waardoor	het	
dorp	Hengelo	ineens	op	een	knooppunt	van	
spoorwegen	lag.

Ook	in	1865	vond	de	smid	Meyling,	dat	Charles	
Stork	al	te	voortvarend	was	en	gaf	er	de	brui	
aan.	De	fabriek	ging	verder	onder	de	naam	
Gebr.	Stork	&	Co.	De	compagnon	Charles’	

broer	Engelbert	en	hun	zwager	Hendrik	Jan	
Ekker.	Voor	de	groei	en	bloei	van	de	machine-
fabriek	zag	Stork	meer	kansen	in	Hengelo	en	
kocht	een	stuk	grond	vlak	bij	het	station.

Op	4	september	1868	werd	de	machinefabriek	
in	Hengelo	geopend.	Charles	Stork	bleef	tot	
zijn	dood	in	Oldenzaal	wonen	en	treinde	elke	
dag	op	en	neer	naar	Hengelo.	In	de	laatste	
jaren	van	zijn	leven	ging	hij	niet	meer	met	de	
eerste	trein	van	6.00	uur,	maar	ietsje	later.	Een	
Oldenzaler	maakte	Hengelo	groot.

Het geboortehuis van C.T. Stork 
aan de markt in Oldenzaal

lag	om	de	bijgebouwen	van	de	speeltuin	
te	slopen.	Deze	voldeden	ook	niet	aan	de	
normen	van	deze	tijd.	2013	zijn	wij	als	ac-
tief	bestuur	een	grootscheepse	sponsorac-
tie	begonnen	om	de	speeltuin	te	redden,	
en	deze	was	zeer	succesvol.

Met	een	bedrag	van	70.000	euro	zijn	we	
naar	de	gemeente	getogen	met	dit	voor-
stel:	wij	betalen	de	renovatie	van	bestaan-
de	toestellen	en	kopen	ook	nieuwe,	als	
jullie	het	grondwerk	en	de	overkapping	
voor	jullie	rekening	nemen.	Daartoe	was	
de	gemeente	direct	bereid,	en	zo	was	de	
heropening	op	zaterdag	12	april	2014	een	
groot	feest.

Wij	wisten	dat	de	bestaande	klimtoren	
ook	aan	de	beurt	zou	komen,	renovatie	
was	niet	meer	mogelijk	omdat	de	meeste	
palen	inmiddels	verrot	waren.	Op	de	dag	
dat	het	wijkcentrum	honderd	jaar	bestaat	
hebben	wij	het	nieuwe	toestel	onthuld.	
Daarmee	is	de	speeltuin	is	weer	tiptop	in	
orde	en	wordt	druk	bezocht:	het	is	een	
ontmoetingsplek	voor	kinderen,	ouders	
en	oppas-opa’s	en	-oma’s.
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Klussen

S inds	de	zomer	van	
2020	is	er	een	kersvers	
onderhouds-	en	klus-
team,	op	initiatief	van	

Merein	Somsen	en	Rob	Assink.	
Merein	en	Rob	-	beiden	buurt-
bewoners	-	kennen	de	speeltuin	
zelf	ook	nog	uit	hun	jeugd	en	zien	
nu	hun	eigen	kinderen	veel	spe-
len	in	de	speeltuin.	Zo	ontstond	
-	in	samenspraak	met	voorzitter	
Jan	Willem	Korenromp	-	het	
idee	om	iets	terug	te	doen,	met	

«Er zijn 
inmiddels veel 
mooie stappen 
gezet met het 
klusteam!»

Meerdere generaties brachten velen uren door bij speeltuin 
’t Lansink. Als kind, als ouder en als grootouder. De 
verbondenheid met de wijk was altijd zeer sterk en kent 
ook een rijke onderhoudshistorie. Groot aandeel in het 
onderhoud van de huidige speeltoestellen.

onder	houdswerkzaamheden	dus.	
Op	die	manier	kan	jong	en	oud	
	blijven	genieten	van	deze	bijzon-
dere	plek.

Veel mooie stappen gezet
Inmiddels	bestaat	het	klusteam	
uit	circa	10	buurtbewoners	die	
hun	steentje	willen	bijdragen.	
Merein:	“Ik	ben	heel	blij	dat	we	
met	ons	huidige	groepje	kunnen	
bijdragen	aan	een	toch	wel	heel	
bijzonder	plekje	in	het	hart	van	

de	wijk”.	Merein	en	Rob	hebben	
beiden	een	bouwtechnische	ach-
tergrond,	die	in	deze	rol	goed	van	
pas	komt.	Rob:	“Naast	de	mooie	
stappen	die	we	de	afgelopen	
jaren	hebben	kunnen	zetten	is	er	
ook	een	hecht	klusteam	ontstaan	
met	gezellige	koffiemomentjes	
tussen	het	klussen	door.”

Speeltuin ’t Lansink 2.0
Sinds	de	start	in	de	zomer	2020	is	
het	klusteam	de	speeltuin	al	hele-

maal	‘rond	geweest’	met	schoon-
maak-,	schilder-	en	andere	onder-
houdswerkzaamheden.	Ook	zijn	
er	nieuwe	paden	aangelegd,	is	
er	meer	groen	toegevoegd	én	de	
‘looproute’	in	de	speeltuin	verbe-
terd	door	enkele	speeltoestellen	
te	verplaatsen.	Merein	en	Rob:	
“Een	woord	van	dank	gaat	daarbij	
zeker	uit	naar	de	beheerder	en	
zijn	collega’s	van	het	wijkcentrum	
en	de	speeltuin.	Recent	is	Guus	
Schoolkate	gestart	als	de	nieuwe	

beheerder	om	ons	te	helpen	in	
de	voorbereiding	voor	de	klus-
ochtenden.”

Meer klushulp gezocht!
Het	klusteam	is	actief	op	maan-
delijkse	basis,	op	de	zaterdagoch-
tend	van	9	uur	tot	12	uur.	Vind	je	
het	leuk	om	mee	te	komen	hel-
pen?	Kom	gewoon	eens	langs	in	
je	kluskleding.	De	koffie	en	thee	
staan	klaar!	Het	onderhouds-	en	
klusteam	is	blij	met	alle	hulp.

Op	de	website	van	het	wijkcen-
trum	vind	je	de	actuele	data	van	
de	klusochtenden.Vind je het leuk om mee 

te komen helpen? Kom 
gewoon eens langs in je 
kluskleding. De koffie en 

thee staan klaar!
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H et begin was nogal 
moeizaam. Jan Willem 
 Korenromp werd namelijk 
voorzitter op een moment 

dat de fusie tussen het wijkcentrum en de 
speeltuin net formeel was geregeld. Maar 
dat wilde niet zeggen dat beide besturen 
ook meteen een harmonisch geheel vorm-
den. “Het was een moeizaam proces om ze 
samen aan tafel te krijgen”, weet hij nog. 
Het bleek een gouden greep dat er een 
deur kwam tussen de speeltuin en het ge-
bouw. Waarna de praktische samenwerking 
gestaag vorm kreeg.

Hij is een actieve wijkbewoner, geboren 
en getogen in Tuindorp Het Lansink. Met 
een onderbreking van 15 jaar is hij verder 
Tuindorp trouw. 5 jaar een kaderopleiding 
bij Peek & Cloppenburg in Essen en daar 
ook gewoond. Later was hij in Nederland 
betrokken bij het uitrollen van de Ven-
dex-winkels en was hij onder meer dis-
trictsmanager van enkele tientallen Kien- 
winkels.

Na tien jaar Paul Krügerstraat woont Jan 
Willem Korenromp alweer 38 jaar aan 
de Woolderbeekweg: “Want de wijk bleef 
trekken.” Hij was voorzitter van Hengelo in 

15 jaar voorzitter wijkcentrum

Het	voorzitterschap	van	Stichting	Wijkcentrum	Het	Lansink	zou	hem	niet	veel	tijd	kosten,	werd	
hem	beloofd.	“Hooguit	twee,	drie	uur	per	maand	vergaderen.	Meer	niet.”	Dat	heeft	hij	geweten!	
Inmiddels	is	Jan	Willem	Korenromp	alweer	vijftien	jaar	voorzitter.	En	spijt	heeft	hij	er	nooit	van	
gehad,	hij	doet	het	met	veel	plezier.

de Steigers en bedacht het Modespektakel 
met de lange catwalk- zoiets had hij eerder 
in New York gezien. Daarmee viel hij op en 
dus kwam de vraag om voorzitter van het 
wijkcentrum te worden. Dat kon er wel bij, 
het zou immers niet zo’n zwaar tijdsbeslag 
op hem leggen…

Maar hij hoeft het niet in zijn eentje te 
doen. “We hebben gelukkig altijd ontzet-
tend veel vrijwilligers gehad, dat is het 
geweldige van Tuindorp Het Lansink. Het 
wijkcentrum wordt door de hele buurt 
gedragen.” Wat ook altijd is gelukt met 
hulp van de wijkbewoners: geld bij elkaar 
krijgen voor noodzakelijk onderhoud en 
vernieuwing.

“Zo hebben we zes jaar geleden de speel-
tuin kunnen aanpakken. Veel toestellen 
voldeden niet aan de veiligheid en een 
renovatie zou veel geld kosten. We hebben 
toen 75.000 euro bij elkaar gepraat! En we 
zijn ook duidelijk geweest richting gemeen-
te: als er niks gebeurt, is de speeltuin over 
een paar jaar weg!” De gemeente zorgde 
vervolgens voor het grondwerk en bouwde 
de nieuwe overkapping. “Daar zijn we heel 
blij mee. Veel toestellen zijn ook geschikt 
voor kinderen met een beperking.”

In de afgelopen vijftien jaar is onder het 
voorzitterschap van Jan Willem Korenromp 
het nodige gebeurd. Hij somt het zelf even 
op: “De speeltuin is gerenoveerd, het ge-
bouw is opgeknapt, er kwam een nieuwe 
inrichting en we hebben een professionele 
keuken gekregen.” Daar droeg het wijk-
centrum zelf 28.000 euro aan bij en de ge-
meente deed de verbouwing. Die keuken is 
populair onder verschillende kookclubs en 
vanaf september wordt er weer één keer in 
de maand op zondagen gekookt voor men-
sen die zondag een moeilijke dag vinden.

Het is overigens niet zo dat het geld tegen 
de plinten van het wijkcentrum klotst, zegt 
Korenromp er meteen bij. “We hebben 
altijd een krappe kas. We krijgen wel wat 
subsidie, maar we zijn een centrum met 
heel veel eigen activiteiten. De subsidie is 
net toereikend voor de exploitatie. Die acti-
viteiten variëren van de palmpasen optocht 
tot kickboksen, en van de sinterklaasin-
tocht tot damesgym en een schilders club 
bridge biljarten enz.En er is altijd belang-
stelling.

Nog wensen, Jan Willem? “Jazeker! Er 
moet nog een nieuwe vloer komen in de 
ontmoetingsruimte en de grote zaal. Daar-
over gaan we weer met de gemeente on-
derhandelen, want dat kunnen we zelf niet 
betalen. We pakken het altijd zo aan: eerst 
kijken wat we zelf kunnen doen, daarna 
stappen we naar de gemeente.” Het vergt 
allemaal wat meer tijd van hem dan die 
twee, drie uur per maand. “Maar dit is een 
heel leuke functie. Hoewel is nu eigenlijk 
wel een stapje terug wil doen, ik ben 75 
jaar, dan wordt het toch tijd om wat dingen 
over te dragen op jongere mensen…”

Maar hij laat er geen misverstand over 
bestaan: hij blijft vrijwilligerswerk doen 
voor de wijk! En voorlopig heeft hij in dat 
kader ook de handen nog vol aan de be-
kende kunstmarkt, die volgend jaar 25 jaar 
bestaat. Jan Willem zat ook dertien jaar in 
de Stichting Tuindorp en heeft de ronde 
van de vijver nieuw leven ingeblazen maar 
is daarmee gestopt. Maar zijn inzet als 
vrijwilliger voor de wijk, dat blijft de rode 
draad.

RECREATIE
Biljartclub	’t	Lansink	 	 maandag/woensdag	hele	dag
Bridge	’t	Lansink	 	 	 maandagavond/vrijdagmorgen
Biljartclub	Ons	Genoegen	 	 maandagavond
VTB	op	dinsdag	 	 	 dinsdagavond
Biljartclub	Posthoorn	 	 dinsdagavond
Biljartclub	Klokstee	 	 dinsdag-/donderdagmiddag
Knip	en	naai	 	 	 woensdagmorgen
Kookclub	RIBW	 	 	 woensdagmiddag
Schilderen	 	 	 woensdagavond
Kaartclub	Stork	Bridge	 	 donderdagmiddag
Kaartclub	Stork	Kruisjassen	 	 donderdagmiddag
VTB	op	donderdag		 	 donderdagavond
Gea	Kring	Twente	 	 	 donderdagavond
Schaakclub	Minerva	 	 vrijdagavond

SPORT
Tai	Chi	(SWOH)	 	 	 maandagmiddag
Callearobics	 	 	 maandagavond
Sportschool	Anneniek	 	 dinsdagmorgen/-avond
Yoga	 	 	 	 dinsdagmiddag
Kickboksen	 	 	 dinsdagavond

CURSUSSEN
Alliance	Française				 	 verschillende	dagen	en	tijden
Talk	&	Travel	Spaans	 	 maandagavond
Spaans	voor	iedereen	 	 maandagavond

NOG MEER
Blinden/slechtziendensoos	 	 maandagmiddag	elke	2	weken
Twentse	Vogelwerkgroep	 	 maandagavond	eens	per	maand
Twentse	Vliegvissers	 	 dinsdagavond	eens	per	maandag	
Spiritueel	drieluik	 	 	 woensdagavond	eens	per	maand	grote	zaal
Spiritueel	drieluik	 	 	 woensdagavond	2	keer	per	maand	Tuinzaal
Vogelwerkgroep	Parkieten	 	 donderdagavond	eens	per	maandag
Brouwerij	kaarten	 	 	 vrijdagmiddag	eens	per	maand

LEEFSTIJLCOACHING
Majorie	Pasman	 	 	 verschillende	dagen	en	tijden
Petra	Witterland	 	 	 verschillende	dagen	en	tijden

Altijd wat te doen in 
het wijkcentrum
Eigenlijk is het nooit stil in het wijkcentrum. Het is er 
een komen en gaan van bezoekers die aan een van de 
vele activiteiten deelnemen, zowel overdag als ’s avonds. 
Kijk maar eens naar het weekprogramma. Zit er voor u 
nog iets interessants bij?
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Stork Speeltuinoppasser meneer 
Warmelink kweekte dahlia’s

A chter	de	woningen	van	de	Marten	
Meesstraat,	aan	de	Vijverlaan	lag	
de	eerste	speeltuin.	Bij	het	80-jarig	
jubileum	van	de	speeltuin	in	2006	

beschreef	een	oude	Tuindorpbewoonster	in	de	
jubileumuitgave	de	speeltuin	in	de	jaren	dertig.	
Er	stond	een	metalen	hek	omheen	en	daar	kweek-
te	de	toenmalige	oppasser,	meneer	Warmelink,	
	dahlia’s	langs.	“Soms	kreeg	je	bosje	mee	voor	je	
moeder.	Aan	het	oppasserhuisje	zat	een	fontein	en	
bij	heet	weer	mocht	je	om	beurten	drinken.”

“In	het	midden	stond	een	wip	en	een	kleine	draai-
molen.	Daarnaast	een	houten	klimrek	en	een	
glijbaan.	Rechts	achterin	een	overdekte	zandbak	
met	zeezand.	De	schommels	zaten	niet	aan	kettin-
gen,	maar	aan	ijzeren	stangen.”	Volgens	een	ander	
bewoner	waren	er	in	de	oorlogsjaren	nog	meer	
speeltoestellen,	zoals	schuitjes,	een	grote	houten	
draaischijf,	een	houten	vierkante	klimkooi,	waarin	
je	langs	een	houten	paal	weer	naar	beneden	kon	
glijden	en	een	groot	vat	(ton),	dat	je	al	lopend	in	
beweging	bracht.

Een	voor	die	tijd	luxe	speeltuin:	een	overdekte	zand-
bak,	kom	daar	nu	eens	om.	In	1939	werd	het	bestu-
ren	van	de	speeltuin	tijdelijk	ondergebracht	bij	het	
clubhuis.	In	1948	moest	de	speeltuin	plaats	maken	
voor	de	nieuwe	woningen	aan	de	Kalanderstraat.	De	
speeltoestellen	kregen	een	nieuwe	plek	naast	het	
nieuwe	clubhuis	aan	de	Twijnstraat	en	in	1949	kreeg	
de	speeltuinvereniging	weer	een	eigen	bestuur.

Onder	druk	van	de	gemeente	zijn	in	2012	de	bestu-
ren	van	de	wijkcentra	en	speeltuinen	in	de	diverse	
wijken	in	Hengelo	samengevoegd,	zo	ook	in	’t	
Tuindorp.	Sinds	die	tijd	is	er	één	stichtingsbestuur	
voor	zowel	speeltuin	als	wijkcentrum.	De	jaarlijk-
se	sinterklaasintocht,	palmpasens	maken	en	de	
palmpasenoptocht	gaan	onder	het	gezamenlijke	
bestuur	gewoon	door.

Hoe	lang	geleden	de	speeltuin	al	is	aangepast	voor	
kinderen	met	een	handicap	is	niet	bekend,	maar	in	
2005	kreeg	de	speeltuin	een	compliment	van	reva-
lidatiecentrum	Roessingh,	dat	met	een	schoolreisje	
van	de	kleuterafdeling	op	bezoek	geweest	was.	In	
2014	is	de	speeltuin	grondig	gerenoveerd	en	aan-
gepast	naar	de	nieuwste	inzichten.

Lange tijd was speeltuin ’t Lansink een aparte club, een vereniging, opgericht in 1926. De enige 
inkomstenbron in de beginjaren was de contributie van de leden. De materialen voor de eerste 
speeltoestellen kwamen van Stork en de Hengelose Bouwvereniging en onder de leden waren 
voldoende vakmensen die er een voor die tijd prachtige speeltuin van maakten.

Wijkcentrum	’t	Lansink	is	het	oudste	buurthuis	van	Hengelo.	Maar	op	de	keper	
beschouwd	is	dat	het	Vereenigingsgebouw	Stork,	dat	in	1895	feestelijk	werd	
ingewijd,	zoals	dat	destijds	nog	een	mooie	gewoonte	was.	Bij	de	viering	van	het	
25-jarig	bestaan	van	de	machinefabriek	in	1893	kreeg	het	personeel	het	gebouw	
als	geschenk	van	Charles	Theodoor	Stork,	de	inmiddels	71-jarige	grondlegger.	

O ndanks dat het een cadeau was voor 
het personeel van Stork, werd het 
ook opengesteld voor de medewer-
kers van de bevriende bedrijven en 

de Hengelose bevolking. Ongeveer 8000 inwoners 
telde Hengelo destijds, net zoveel als de Hasseler 
Es nu. In het begin vonden er allerlei activitei-
ten plaats, die later naar een eigen onderkomen 
verhuisden, zoals de leeszaal en bibiotheek naar 
de Vondelstraat en de kookschool en gaarkeuken 
naar de C.T. Storkschool aan de Lansinkesweg.

Een groot deel van het culturele leven van Hen-
gelo speelde zich in het begin van de vorige eeuw 
af in het Vereenigingsgebouw. Zang- en gymnas-

tiekverenigingen, pluimvee- en konijnententoon-
stellingen, feesten en lezingen van allerlei aard, 
uitvoeringen van Armonia, Hercules en het Stork 
Mannenkoor, het kerstfeest van de zondagschool 
en het sinterklaasfeest van de bewaarschool: het 
gebeurde er allemaal.

Maar voor politieke bijeenkomsten was het ge-
bouw niet beschikbaar. In 1938 werd het complex 
inwendig geheel gemoderniseerd. Het kreeg een 
grote toneelzaal voor ruim 600 bezoekers en een 
cafézaal. Inmiddels is het een rijksmonument en 
onlangs kreeg het na een grondige verbouwing 
een andere functie: Grand café & boetiekhotel  
De Verééniging.

Vereenigingsgebouw
STORK eigenlijk

 oudste buurthuis
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H et	is	een	club	voor	mensen	
met	een	verstandelijke	be-
perking,	die	al	meer	dan	der-
tig	jaar	bestaat	en	destijds	is	

begonnen	in	het	speeltuingebouw	aan	de	
César	Franckstraat.	Ingrid	Pelle	is	één	van	
die	trouwe	bezoekers,	die	al	jaren	van	de	
partij	is.	Ze	slaat	niet	graag	een	dinsdag-
avond	over.

Ze	woont	in	de	Aveleijn-locatie	aan	de	
Tuindorpstraat.	Ingrid,	68	jaar	en	een	vro-
lijk	type,	is	vaak	te	vinden	aan	een	tafeltje	
met	bekenden:	Berthil,	Cor,	Cecile	en	Joke,	
medebewoners	en	oud-collega’s	van	de	

Leden 
VTB-club 
zijn 
trouwe 
bezoekers

De sfeer in het zaaltje is 
gezellig en ontspannen. 
Aan een tafeltje is 
een groepje aan het 
puzzelen, anderen 
tekenen een kleurplaat: 
welkom bij de VTB-
club, voluit Vrije Tijds 
Bestedingsclub, die elke 
dinsdagavond bij elkaar 
komt in ’t Lansink. 
Trouwe bezoekers zijn 
het, en de begeleiders 
zijn vaak ook al vele 
jaren bij deze activiteit 
betrokken.

SWB,	waar	ze	37,5	jaar	heeft	gewerkt.	Wat	ze	
het	liefst	doet	bij	de	VTB-club?	Ze	heeft	geen	
voorkeur.	“Ik	doe	meestal	wat	er	op	het	rooster	
staat.	Daar	overleggen	we	twee	keer	per	jaar	
over:	wat	vinden	we	leuk?”

Ze	heeft	ook	een	mooie	rol	in	de	nieuwe	film	
‘Witte	Veder	en	Cowboy	John’	van	de	VTB-
club,	die	eind	mei	in	première	ging.	Met	vrien-
din	Joke	speelt	ze	de	zusjes	van	Cowboy	John.	
De	opnamen	zijn	trouwens	al	in	2018	en	2019	
gemaakt.	Maar	corona…	De	leden	van	de	club	
hebben	elkaar	gemist	in	die	periode.	Gelukkig	
was	er	in	2021	nog	een	barbecue:	zagen	ze	el-
kaar	toch	nog	even!

Daniëlle	Löwenthal	is	een	van	de	zeven	vrijwil-
ligers.	Al	sinds	haar	achttiende,	dat	is	dertig	
jaar	geleden.	Maar	het	kan	nog	gekker:	“Twee	
van	ons	zijn	er	nóg	langer	bij:	mijn	moeder	
Trudy,	en	Hermi	Kooiker,	ze	doen	het	al	meer	
dan	35	jaar”,	meldt	ze.	Er	zit	weinig	verloop	in	
de	club,	er	melden	zich	weinig	nieuwe	jonge	
leden,	zodat	de	hele	groep	gestaag	ouder	
wordt.	Vroeger	stond	er	nog	wel	eens	disco	en	
paaltjesvoetbal	op	het	programma.	Dat	is	er	
inmiddels	niet	meer	bij…

Maar	het	moet	leuk	blijven	om	te	komen,	
daarom	bedachten	de	vrijwillige	begeleiders	
jaren	geleden	musicals.	Een	vol	jaar	repeteren	

en	dan	het	toneel	op	met	elkaar.	Het	was	een	
gouden	vondst.	Neem	The	Lion	King.	De	club	
maakte	alle	kostuums	en	schreef	ook	zelf	het	
script.	Groot	succes!	En	de	giraffe	op	een	rolla-
tor	maakte	een	onvergetelijke	indruk…

Ook	Grease	en	een	piratenmusical	kwamen	
op	de	planken.	Waarna	het	tijd	werd	voor	wat	
nieuws:	films!	Dat	begon	met	Roodkapje,	die	
in	de	bioscoop	in	première	ging.	Circusfilm	
Stippel	volgde,	en	nu	dus	Witte	Veder	en	Cow-
boy	John.	De	deelname	heeft	een	geweldig	ef-
fect,	vertelt	Daniëlle	Löwenthal.	Zoals	de	broer	
van	een	van	de	acteurs	zei:	‘Nu	zie	ik	echt	wat	
hij	kan	en	dat	hij	er	alles	uit	wil	halen	om	eens	

in	de	spotlights	te	staan.’	En	dat	is	precies	onze	
bedoeling!”

Ook	populair:	het	carnaval	bij	de	Noorker-
mennekes,	het	kerstbuffet,	de	barbecue.	Want	

de	VTB-club	houdt	van	lekker	eten.	Vroeger	
kwamen	de	leden	vooral	uit	Hengelo,	tegen-
woordig	uit	de	hele	regio.	Maar	hun	aantal	
neemt	af,	het	zijn	er	nu	nog	achttien.	En	drie	
begeleidsters	zijn	al	zeventig	jaar.	Maar	ze	blij-
ven	allemaal	enthousiast.	Daniëlle:	“Ik	dacht	
dat	corona	de	nekslag	zou	betekenen	voor	de	
club,	maar	ze	zijn	er	allemaal	weer!”

Het	moment	dat	de	club	zichzelf	gaat	ophef-
fen,	komt	ooit	eens	in	beeld.	Maar	voorlopig	
is	daar	geen	sprake	van.	Op	de	vaste	dinsdag-
avond	wordt	er	gezellig	geknutseld,	gepuz-
zeld,	getekend	en	gekletst.	Ingrid	hoopt	dat	de	
club	nog	heel	lang	blijft	bestaan.

« Ik dacht dat corona 
de nekslag zou 

betekenen voor de 
club, maar ze zijn er 
allemaal weer! »
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Boksen

Wijkcentrum en Speeltuin ’t Lansink de straat op
Niet alle activiteiten spelen zich af bin
nen de muren van het wijkcentrum. Met 
enige regelmaat worden de straten van 
Tuindorp ’t Lansink opgezocht, voor een 
optocht of wat anders. Zo nam het wijk
centrum in 1998 deel aan de landelijke 
knikkerdag. En knikkeren, dat doe je na
tuurlijk buiten!

En dan is er dat befaamde griezelfeestje 
in de donkere uren: halloween. De pret 
begint met het schminken. Een jaarlijks 
hoogtepunt is de rondtocht van sinter
klaas door de wijk. Op een chique ma
nier, in een koets. En vooral niet verge
ten: de palmpasenoptocht. Altijd in trek 
bij jong én oud!

H elaas	werd	in	2008	geconstateerd,	dat	hij	OPS	(Organo	
Psycho	Syndroom),	ook	wel	schilderziekte	genoemd,	had	
opgelopen	tijdens	zijn	werk.	Het	omgaan	met	agressieve	
oplosmiddelen	in	onder	meer	de	kunststofindustrie	heeft	

een	schadelijk	effect	gehad	op	zijn	centrale	zenuwcentrum,	waardoor	hij	
deze	hersenaandoening	heeft.

Hij	kan	alle	specifieke	details	uit	het	verleden	niet	meer	onthouden	en	
heeft	daarnaast	problemen	met	het	korte	geheugen.	Maar	dat	weer-
houdt	hem	er	niet	van	om	zijn	lievelingssport,	boksen,	te	blijven	uitoefe-
nen	en	positief	in	het	leven	te	staan.

Op	zijn	twintigste	zat	Ronald	al	in	het	bestuur	van	’t	Lansink.	In	die	tijd	
waren	alle	bestuursleden	net	zo	oud.	Samen	met	beroepskrachten	
beheerden	zij	het	wijkcentrum.	In	die	jaren	is	Ronald	met	het	bestuur	

Alweer 45 jaar boksen bij 
Ronald, en met veel plezier
Ronald Lindeman, vader van vier kinderen, is op zesjarige leeftijd begonnen met judo bij 
wijkcentrum ’t Lansink. Hij zwom na school altijd even in de Tuindorpvijver en ontdekte 
zo ook het in de buurt liggende wijkgebouw. Hij houdt veel van sport en probeerde 
diverse sporten uit: zwemmen, turnen, voetballen en boksen. Boksen deed hij het liefst, 
omdat daar een zeer goede conditie voor nodig is.

begonnen	met	de	organisatie	van	het	zogenaamde	Tuindorpfeest.	Dat	
kennen	wij	vandaag	aan	de	dag	nog	steeds	als	de	Esreinmarkt.	Ook	ver-
zorgden	zij	wekelijks	een	disco-avond.	Hiervoor	bleek	veel	animo	en	de	
avonden	werden	druk	bezocht.

Ronald	constateerde	evenwel	dat	de	jongeren	meer	bezigheden	nodig	
hadden	dan	alleen	een	discoavond.	Hij	begon	daarom,	samen	met	een	
bekende,	in	de	jaren	zeventig	van	de	vorige	eeuw	een	boks-fitnessclub	
voor	jongeren.	Flink	trainen	was	zijn	motto.	Na	deze	trainingen	stelden	
de	jongeren	zich	meer	en	meer	open	en	hadden	zij	goede	gesprekken.

Ruim	45	jaar	later	doet	Ronald	deze	training	nog	steeds	met	veel	plezier.	
“Oudere”	jongeren	komen	na	35	jaar	nog	af	en	toe	binnenlopen	om	sa-
men	te	trainen,	onder	toezicht	van	Ronald.	Elke	dinsdagavond	en	zater-
dagmiddag	is	hij	present	in	het	wijkcentrum.
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Het	evenement	werd	georganiseerd	door	toneelvereniging	Big	Tyms	uit	
Tuindorp	–	dat	er	in	2019	na	25	jaar	mee	stopte.	Op	verschillende	loca-
ties	in	de	wijk	hadden	optredens	plaats	en	daar	hoorde	het	wijkcentrum	
natuurlijk	ook	bij.	Zo	gaf	de	Hengelose	danser	Tom	Nieuwenweg	een	
demonstratie	en	ook	Vocal	Group	XXL	was	van	de	partij.

Waarbij	weer	eens	bleek	dat	de	Grote	Zaal	met	het	podium	bijzonder	
geschikt	is	voor	allerlei	uitvoeringen.	Die	zijn	er	natuurlijk	niet	altijd,	
daarom	kan	er	een	wand	worden	dichtgeschoven	waardoor	er	op	het	
podium	een	afgesloten	ruimte	ontstaat:	de	Podiumzaal.	Bijzonder	ge-
schikt	voor	creatieve	doeleinden	en	kleine	vergaderingen.

Meteen	maar	even	door	naar	de	andere	zalen:	de	Tuinzaal	is	een	lichte,	
multifunctionele	ruimte	waar	allerlei	activiteiten	plaatsvinden:	van	
workshops	tot	bridge.	Verder	naar	de	vergaderzaal,	waar	uiteraard	kan	
worden	vergaderd,	maar	de	ruimte	is	ook	geschikt	voor	creatieve	zaken.	
Zo	komt	het	breiclubje	hier	wekelijks	bijeen.	

We	beëindigen	deze	korte	rondleiding	in	de	kleine	vergaderzaal.	Ge-
schikt	voor	overleg	in	kleine	kring.	En	absoluut	belangrijk:	dit	zaaltje	is	
tevens	een	kantoorfaciliteit	voor	het	beheer	van	het	wijkcentrum!

Cultuurtempel vlakbij  
de Tuindorpvijver

Dans, theater, zang, muziek, alles is 
mogelijk in wijkcentrum ’t Lansink: het 
is een cultuurtempel, vlakbij de vijver. 
Zoals in mei 2017, toen voor de derde keer 
het evenement Actief Cultureel Tuindorp 
plaats vond.

Z e had succes, mej. T. Smit, met 
haar clubwerk voor kinderen in 
haar woning aan de Thorbec-
kestraat. De woninginspectrice 

bij de Hengelosche Bouwvereeniging was 
daar in 1922 in haar woning mee begon-
nen, maar dat werd al snel te krap. Het 
‘Kinderhuis’ verhuisde in 1923 naar een ge-
deelte van de oude boerderij ’t Lansink.

Zes jaar later volgde de verhuizing naar 
het nieuwe clubhuis aan de Ketelstraat. 
De Hengelosche Fabrieksbode bracht een 
uitgebreid verslag van de officiële ope-

ning, op 19 december 1929. “Een voorbeeld 
van wat er goed en aardig tot stand gebracht 
kan worden met zeer eenvoudige middelen, 
goeden smaak en enthousiasme! Dat is ons 
clubhuis zeker”, meldde het blad.
Het beviel de verslaggever wel wat hij aan-
trof: “Een ruime zaal met een aardige, ge-
metselde schouw voor timmeren, houtsnijden 
enz., twee gezellige clubkamers die voor bij-
eenkomsten tot één vertrek vereenigd kunnen 
worden, een kamer voor de hoofdleidster, een 
keukentje en een garderoberuimte die met de 
groote zaal verbonden kan worden om bijv. 
als tooneel te dienen.”

Er zijn nog verschillende foto’s die een 
indruk bieden van de inrichting. Het is 
‘een smaakvol en fleurig geheel’, aldus de 
Fabrieksbode. De nieuwe locatie – in feite 
een voorloper van het huidige wijkcen-
trum - werd feestelijk in gebruik genomen. 
“Het clubhuis werd geopend door een gezellige 
bijeenkomst van leidsters en leiders met de 
Tuindorp-Commissie. De heer Beets sprak als 
voorzitter dier commissie woorden van dank 
tot hen, die met zooveel ijver aan de totstand-
koming van dit huis hebben gewerkt.”
Daar voegde de Fabrieksbode een eigen 
wens aan toe: “Moge het clubwerk in ons 
nieuwe huis – waarvoor zich alweder een 
honderdtal kinderen hebben opgegeven – aan 
de vorming van vele kinderen tot goede en 
flinke menschen een groot aandeel hebben.” 
In 1943/’44 werd het clubhuis gesloten 
wegens oorlogsomstandigheden. De Hit-
lerjugend trok erin en veroorzaakte grote 
schade.

« Een smaakvol en 
FLEURIG geheel »

In	1929	verdween	het	oude	erve	’t	Lansink	aan	de	Julianalaan,	om	
plaats	te	maken	voor	de	bouw	van	de	C.T.	Storkschool,	tegenwoordig	
Hogeschool	Tio.	Dat	betekende	dat	de	drukbezochte	kinderactiviteiten	
naar	een	nieuwe	locatie	moesten	verhuizen.	Dat	werd	een	bouwkeet	
aan	de	Ketelstraat.
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Vakantiespelen

Vrijwilligers 
vakantiespelen 
zorgen altijd weer 
voor verrassing

H et	is	iedere	keer	weer	een	hele	klus	
om	iets	leuks	te	bedenken,	maar	
dat	lukt	ons	steeds	opnieuw.	We	

zorgen	altijd	weer	voor	een	verrassing	die	bij-
zonder	in	de	smaak	valt.	

Wat	het	leiden	van	de	vakantiespelen	zo	leuk	
maakt	is	de	gezelligheid	binnen	ons	gevarieer-
de	team,	terwijl	er	altijd	veel	kinderen	komen,	
die	ook	weer	blij	naar	huis	gaan.	Dat	geeft	ons	
een	kick!	Het	organiseren	van	de	activiteiten	

laat	onze	creativiteit	de	vrije	loop.	Ze	zijn	heel	
divers	en	we	zorgen	ervoor	dat	er	altijd	iets	
bij	is	voor	alle	leeftijden.	Onze	doelgroep:	
kinderen	die	niet	op	vakantie	zijn	voor	1	euro	
per	dag.

WAT ZIJN DE LEUKSTE  
ACTIVITEITEN?

Dat	zijn	zeker	de	grote	activiteiten	zoals	de	
barbecue,	de	overnachting,	het	kerstdiner	en	
de	springkussendagen.	We	doen	dan	zelf	ook	
een	beetje	mee.	Voor	vrijwilligers	is	er	altijd	
plaats	en	als	je	het	team	wilt	versterken,	stuur	
dan	een	berichtje.

Groetjes, Marije, Kimberly en Kia.

Wij, enthousiaste vrijwilligers, organiseren een paar keer 
per jaar vakantiespelen en dat is altijd weer een groot succes. 
Onze trouwe bezoekers waren dan ook erg blij dat na de lange 
coronastop deze activiteit weer kon worden hervat.

De gezelligheid in 
ons gevarieerde 
team maakt het 
extra leuk om de 
vakantiespelen te 
leiden. 

Veel kinderen 
bezoeken de 
activiteiten 
tijdens de 

vakantiespelen.
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Sporen

STORK laat nog vele 
sporen na in Hengelo
Stork,	de	machinefabriek	die	uitgroeide	tot	een	wereldconcern,	heeft	het	
historische	en	dynamische	karakter	van	Hengelo	bepaald.	Generatie	op	
generatie	vond	hier	werk:	Storkiaan	was	je	van	vader	op	zoon.	Rond	Stork	
is	het	inmiddels	stil	geworden,	de	grote	fabriekshallen	staan	leeg,	maar	
de	aanwezigheid	van	de	roemruchte	metaalindustrie	laat	zich	nog	overal	
proeven.	Stork	heeft	z’n	sporen	nagelaten	in	Hengelo.	Een	kleine	excursie,	
met	hulp	van	Stork-historicus	Gerard	Löbker.

B eginnen we met het meest bij-
zondere onderdeel uit de nala-
tenschap van Stork: Tuindorp 
’t Lansink. De wijk werd vanaf 

1911 gebouwd op initiatief van C.T. Stork, 
die vond dat zijn arbeiders een fatsoenlijk 
dak boven hun hoofd verdienden. De Tuin-
dorpvijver en -bad ontstonden als zandaf-
graving ten behoeve van de aanleg van de 
wijk. Hotel ’t Lansink dient uiteraard ook 

te worden vermeld, én wijkcentrum ’t Lan-
sink natuurlijk.

Verderop, aan het Industrieplein en langs 
de Industriestraat, staat de oude Stork- 
fabrieksbebouwing nog fier overeind. 
Inclusief de portiersloge en het bekende, 
karakteristieke ronde gebouw, door de 
Storkianen het ‘Dienstgebouw’ genoemd. 
De grote en kleine werkplaatsen op het 

Stork-terrein staan op één kleinere hal 
na leeg. Het is er stil geworden sinds de 
verhuizing van VDL in 2021 naar het XL 
 Businesspark in Almelo.

De Gieterij is tegenwoordig het fraaie vi-
sitekaartje van het ROC van Twente en in 
de voormalige Modelmakerij is de brand-
weerkazerne gevestigd. Ook de watertoren 
is behouden gebleven.

Er tegenover, aan de Lansinkesweg, stond 
de Pompenfabriek, onder vroege Storkia-
nen bekend als ‘Het Drijfwerk.’ Tegenwoor-
dig zetelt hier het Techniekhuis met z’n 
verschillende vakopleidingen. Verderop 
staat de vroegere huishoudschool, ook een 
initiatief van Stork. Al jaren vindt hier Ho-
geschool TIO onderdak.

Aan de Industriestraat bevindt zich de Wil-
helminaschool, de vroegere bedrijfsschool 

De Wilhelminaschool in 1927

De Openbare Leeszaal & Bibliotheek, het geschenk van Stork aan de Hengelose bevolking

Het voormalige Hijschgebouw van Stork

Aan het Esrein staat Gebouw 16, de vroegere straal- en schilderloods, nu een 
oldtimerstalling, bed & breakfast en vergaderlocatie. De enorme ketels rolden 
vroeger uit de fabriek direct naar dit gebouw, de rails liggen er nog altijd. 

van Stork waar techniekmuseum HEIM 
vele jaren was gehuisvest. Daarnaast het 
oude ketelhuis met schoorsteen: het is de 
voormalige energiecentrale van het enor-
me industriecomplex. Achter de Wilhel-
minaschool, langs de Laan Hart van Zuid, 
staan nog altijd de twee koeltorens. Ze ver-
keren in slechte conditie.

Aan het Esrein staat Gebouw 16, de vroe-
gere ‘Straal- en schilderloods’, nu een old-
timerstalling, bed & breakfast en vergader-
locatie. De enorme ketels rolden vroeger 
uit de fabriek direct naar dit gebouw, de 
rails liggen er nog altijd. Daar tegenover 
stond de Pijpenbuigerij, maar daar herin-
nert alleen de naam van het nieuwe woon-
complex op die plek nog aan.

En dan is er nog de oude bibliotheek aan 
de Vondelstraat, die kon worden gebouwd 
door een grote donatie van 50.000 gulden 
uit het Stork-Wallerfonds, door Coen Stork 
en echtgenote Helena Stork-Waller op-
gericht ter gelegenheid van hun 25-jarig 
huwelijk. Het plan om hier een apparte-
mentencomplex in te huisvesten, stuit op 
veel weerstand.

Ook het voormalige Koningin Juliana Zie-
kenhuis heeft een link met Stork. Het KJZ is 
min of meer voortgekomen uit het zieken-
huisje dat in 1896 door Dirk Willem Stork 
werd geopend. Het was een hospitaaltje 
met drie kamers voor maximaal zeven pa-
tiënten.

En uiteraard is er het Vereenigingsgebouw, 
geopend in 1895. Het is in oude luister her-
steld, nu is hier Grand café en boetiekhotel 
De Verééniging gevestigd.

Het is de bakermat van vele verenigingen, 
waarvan nog altijd een aantal een bloeiend 
leven leidt. Waaronder muziekvereniging 
Armonia, revuegezelschap Stork’n Nus – 
tegenwoordig Twents Theater – tennisver-
eniging Hercules, HVV Wilhelminaschool 
en schaakvereniging HSC Stork. En in wijk-
centrum ’t Lansink komen donderdagsmid-
dags de leden van de bridge- en kaartclub 
Stork trouw bijeen.

Wat ook moet worden genoemd: de Henge-
losche Bouwvereniging, in 1867 opgericht 
door o.a. C.T. Stork om huurwoningen voor 
de ‘arbeidende stand’ te bouwen, zoals het 
Tuindorp. Stork legde daarmee het funda-
ment voor de hedendaagse sociale woning-
bouw in Hengelo. Welbions is de rechtsop-
volger van de HBV.

Wat verdwenen is: het Hijschgebouw. En 
wat nooit gerealiseerd werd: een zwembad, 
dat Stork in de vooroorlogse jaren graag 
aan de Berfloweg had willen bouwen. Maar 
het kwam er nooit van: de crisis van de 
dertiger jaren doorkruiste het plan…
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Eens in de maand  
gezellige ‘kookzondag’

Wijkracht Hengelo

Als je er zelf 
even niet uit 
kunt komen
Een	samenleving	waarin	iedereen	mee	kan	doen,	
meetellen	en	naar	elkaar	omziet.	Dat	is	waar	
Wijkracht	naar	streeft.

Wijkracht	is	een	dynamisch	sociaal	werk	
organisatie	die	de	zelfredzaamheid	en	maat-
schappelijke	integratie	van	de	mensen	in	
Twente	wil	vergroten.	

Met	onze	Wijkhuyzen,	wijkteams,	teams	in	
dorpen	geleid	door	professio-
nals	en	vrijwilligers,	bieden	wij	
graag	onze	expertise	aan	om	
mensen	zowel	collectief	als	indi-
vidueel	te	ondersteunen.	Denk	
aan	het	maatschappelijk	werk,	
opbouwwerk,	jongerenwerk,	
ouderenwerk,	vrijwilligerswerk,	
menthol,	( jonge)mantelzorg,	
hulpdienst,	diverse	trainingen,	
etc.

Kom	je	er	zelf	even	niet	uit	en	wil	je	dat	ie-
mand	je	op	weg	helpt?	Dát	doen	de	professi-
onals	en	vrijwilligers	van	Wijkracht	graag.	
Met	onze	kennis	en	dankzij	het	grote	net-
werk	weten	wij	je	te	ondersteunen	op	een	
manier	die	bij	jou	past.	

DOEL
Ons	doel:	dat	jij	je	goed	voelt	en	meedoet	op	
jouw	manier.
Wijkracht	ondersteunt	iedereen	bij	allerlei	
vragen	en	problemen	die	je	in	het	dagelijkse	
leven	tegenkomt.	
Wij	staan	voor	je	klaar	met	informatie,	advies	
en	hulp.	

Zo	ook	de	vraag	van	Dhr.	Korenromp	(voor-
zitter	speeltuin/wijkcentrum	’t	Lansink).	
Samen	zijn	we	gekomen	tot	het	opzetten	van	
een	sociaal	café	voor	de	hele	wijk	Wilderink-
shoek,	die	2	à	3	keer	per	jaar	gaat	plaatsvin-
den	in	speeltuin/wijkcentrum	’t	Lansink.	

Een	informeel	samenkomen	
van	netwerkpartners,	onder	het	
genot	van	een	heerlijke	lunch	
verzorgd	door	het	wijkcentrum.	
Er	wordt	toegewerkt	naar	nog	
meer	samenwerking	tussen	be-
trokken	en	actieve	bewoners/
vrijwilligers	en	professionals	
die	de	ogen	en	oren	zijn	en/of	
werken	in	de	wijk	Wilderinks-
hoek.	

Samen	zetten	we	de	schouders	eronder	en	
voeden	elkaar	over,	hoe	we	de	leefbaarheid	
in	deze	mooie	wijk	nog	meer	kunnen	verster-
ken.	Wat	zien	we,	wat	horen	we,	waar	lopen	
we	tegenaan	en	hoe	kunnen	we	elkaar	hierin	
voeden.	Een	mooie	broedplaats	om	elkaar	te	
vinden,	versterken	én	verbinden!	

Het	volgend	sociaal	café	staat	gepland	op	
dinsdag,	6	september	a.s.	12:00	–	13:30	uur!	
Zet	het	alvast	in	uw	agenda!	Wilt	u	erbij	zijn?	
Meldt	u	zich	alvast	aan	en	wij	nemen	u	mee	
in	de	berichtgeving	via	mail:		
n.erten@wijkracht.nl	of	bel:	06-47147906.

Nihâl Erten, Sociaal makelaar Wijkracht

H et	antwoord:	eens	
per	maand	wordt	er	
een	heerlijke	maaltijd	
bereid.	Een	met	
veel	zorg	gemaakt	

driegangen-menu.	De	tafels	worden	op	die	
dag	feestelijk	gedekt	en	de	sfeer	is	altijd	
geweldig,	want	de	‘kookzondagen’	trekken	
altijd	liefhebbers	die	de	gezelligheid	
zoeken	en	lekker	kunnen	eten.

THEMA
Op	deze	dagen	wordt	ook	altijd	een	
thema	gekozen.	Zo	kan	er	bijvoorbeeld	

een	Twents,	Italiaans	of	Indonesisch	
menu	op	de	kaart	staan.	Het	wordt	altijd	
gewaardeerd	door	de	smulpapen,	deze	
zondagen	zijn	een	groot	succes.	Door	de	
corona	hebben	de	‘kookzondagen’	een	
tijdje	stilgelegen,	maar	de	vrijwilligers	
staan	er	weer	klaar	voor	en	staan	te	
popelen	achter	het	fornuis.
Op	4	september	wordt	de	draad	weer	
opgepakt.	Een	driegangenmenu	kost	
vijf	euro	per	deelnemer.	Wie	eens	wil	
komen	eten	om	zo	de	stille	zondag	een	
aangenaam	accent	te	geven,	is	welkom.	
Wel	graag	even	van	tevoren	opgeven.

De zondag is een voor veel mensen een dag die 
lastig in te vullen is, bijvoorbeeld voor mensen 
die alleen zijn. Maar ook voor echtparen kan een 
zondag een stille, saaie dag zijn. Daarom heeft 
een groep vrijwilligers de koppen bij elkaar 
gestoken om daar wat aan te doen.

Wie eens wil 
komen eten 
om zo de stille 
zondag een 
aangenaam 
accent te geven, 
is welkom!
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Kinderen
J uffrouw T. Smit was 

begin september 
1921 aangesteld als 
‘woningopzichte-

res’ bij de Hengelosche Bouw-
vereeniging (opgericht door 
Stork) en de Woningstichting. 
Dat was in Tuindorp ’t Lansink. 
Het was één van haar taken, zo 
meldde de Fabrieksbode, om 
te kijken ‘hoe het staat met de 
netheid en zindelijkheid van de 
bewoning, want deze laat hier 
en daar te wenschen over.’
Vele jaren later, ze is dan zeven-
tig jaar, bezocht een verslagge-
ver van een onbekend blad – 
waarschijnlijk van de bouwver-
eniging - haar thuis, in een flat 
aan de rand van stad Gronin-
gen. Ze herinnert zich die eerste 
jaren nog best. “Toen ik bij 
de gezinnen kwam – ik moest 
ook de huur ophalen – was het 
echt allemaal erg netjes en viel 
het oog eigenlijk meer op de 
kinderen, die zich verveelden. 
Ik vroeg ze toen op woensdag-
middagen bij me te komen, dan 
konden ze wat lezen.”

Haar interesse is overigens 
breder, zo blijkt uit de Fabrieks-
bode van 10 december 1921. 
Ze houdt bij haar thuis aan 
de Thorbeckestraat namelijk 
een kleine tentoonstelling van 
‘kunstaardewerk.’ Later volgen 
er nog verschillende andere 
exposities.

Thorbeckestraat
En dan begint ‘mej. T. Smit’ 
– haar voornaam was Titia – 
medio oktober 1922 ook met 
de ‘Kinder-leeskamer’ in haar 

woning aan de Thorbeckestraat. 
“Ieder kind tussen 8 en 11 jaar 
is welkom, tenminste als de 
toeloop niet te groot wordt, 
de ruimte is n.l. beperkt.” En: 
”Ieder kind kome met schoone 
handen en 2 centen, bestemd 
voor den aankoop van steeds 
meer boeken.”
Er waren niet genoeg stoelen. 
“Ik legde veel kussens op de 
grond en dat ging prima. Ze 
bleven anderhalve uur en kwam 
er weer een ander groepje. Er 
waren de eerste keer zo’n twin-
tig kinderen en die vonden het 
leuk,” vertelt juffrouw Smit la-
ter. Ze had een actief vrienden-
clubje. “Jonge mensen tussen de 

20 en 30 jaar. Die hielpen vooral 
ook toen we de beschikking 
kregen over een gedeelte van 
de boerderij waar we echt club-
werk gingen doen: handwerken, 
timmeren, pianolessen, enz.”

Dat was de oude boerderij ’t 
Lansink, die volgens de Fa-
brieksbode in januari 1924 be-
schikbaar kwam. Titia Smit keek 
in het decembernummer van 
1923 even vooruit: “De grootste 
der 3 kamers is ingericht als 
Leeszaal, de andere als clubka-
mers. Er zijn op het oogenblik 
9 clubs, welk aantal spoedig 
uitgebreid zal worden. Laten we 
hopen, dat Moeders, Vaders en 

verdere belangstellenden in dit 
kinderwerk het nieuw ingerich-
te Kinderhuis in grooten getale 
zullen komen zien.”
Het nieuwe Kinderhuis draait 
als een tierelier, meldt de Fa-
brieksbode in maart 1924: “Ge-
durende de maand februari is 
de Kinderleeszaal bezocht door 
560 kinderen. Bovendien komen 
er wekelijks 77 kinderen voor 
de 11 clubs.” De Hengelosche 
Fabrieksbode brengt in het 
oktobernummer van 1924 een 
uitgebreide reportage van de 
drukte in de oude boerderij.
De leiding is inmiddels in han-
den van de Hengelosche Open-
bare Leeszaal. “Van twee tot 

Het begon met de 
‘Kinder-leesKamer’ 
van juffrouw Smit

Ere	wie	ere	toekomt:	het	was	‘juffrouw	Smit’	die	in	1922	de	basis	legde	voor	Wijkcentrum	en	Speeltuin	
’t	Lansink.	Dat	jaar	begon	ze	namelijk	met	een	‘Kinder-leeskamer’	in	haar	woning	aan	de	Thorbeckestraat	1.	
In	de	Hengelosche	Fabrieksbode,	het	personeelsblad	van	Stork,	werden	haar	activiteiten	in	die	jaren	
nauwgezet	gevolgd,	want	de	inzet	van	juffrouw	Smit	paste	bij	de	sociale	opvattingen	van	Stork.

drie komen de heele kleintjes die 
eigenlijk nog niet lezen kunnen. 
Dan is het verteluurtje. De juf-
frouw vertelt een mooi verhaal of 
sprookje, en menigmaal valt een 
der kleuters in, en worden heele 
verhalen van thuis of op school 
bij het vertelsel van de juffrouw 
aangeknoopt, of moeten allerlei 
vragen worden beantwoord.’
Je kunt er niet vroeg genoeg mee 
beginnen als kind, vindt de ijveri-
ge verslaggever: “Wie streeft naar 
meerdere volksontwikkeling moet 
er vooral op bedacht zijn het kind 
zoo vroeg mogelijk in den goeden 
zin te beïnvloeden. Reeds lang is 
men tot de overtuiging gekomen 
dat door dit kinderclub-werk veel 
kan worden bijgedragen, om bij 
onze kinderen zin voor een nut-
tige bezigheid, een behoorlijk 
gesprek of een prettig gezang aan 
te kweeken.”

Waardering
Titia Smit is dan al vertrokken, 
maar de waardering voor haar 
inzet is groot. “Mej. Smit en hare 
medewerksters(ers) hebben alle 

eer van het in ons tuindorp be-
reikte resultaat. Het werk werd 
begonnen in de woning der 
inspectrice, maar daar bleek de 
ruimte reeds dadelijk veel te klein, 

want de lust tot deelname was van 
het begin af aan groot, en groeide 
gestadig.”

‘Mej. Smit’ was inmiddels ver-
huisd naar het Drentse dorp Zwar-
temeer waar ze het buurthuiswerk 
ging oppakken. En in 1929 werd ze 
directeur van het buurthuis in het 
Friese Jubbega, dat in september 
van dat jaar feestelijk werd geo-
pend door oud-minister J.B. Kan, 
de vader van de latere cabaretier 
Wim Kan. Ze overleed op 14 maart 
1980 in haar woonplaats Gronin-
gen. Haar man, ir. Herman Smith, 
overleed drie jaar later. Het huwe-
lijk bleef kinderloos.
Boerderij ’t Lansink wordt in 1929 
gesloopt om plaats te maken voor 
de C.T. Storkschool. Het Kinder-
huis, dat dan het Clubhuis heet, 
verhuist naar een bouwkeet aan 
de Ketelstraat.

« Toen ik bij de gezinnen kwam – ik moest ook de huur ophalen – 
was het echt allemaal erg netjes en viel het oog eigenlijk meer op 

de kinderen, die zich verveelden. »

De voormalige boerderij ’t Lansink 
aan de CT Storkstraat waar ‘het 
echte clubwerk’ gestalte kreeg.

In haar woning 
aan de Thor
beckestraat 
legde ‘juf
frouw Smit’ 
de basis voor 
wijkcentrum 
 ’t  Lansink.

Aankondiging 
van de allereerste 
activiteit van (wat 
zou uitgroeien tot) 
het wijkcentrum 
’t Lansink, op 
het voorblad van 
de Hengelosche 
Fabrieksbode van 
14 oktober 1922.

100 JAAR  WIJKCENTRUM ’T LANSINK 3332



Verhuizing	naar	
Twijnstraat	is	
uitstekend	bevallen
Het Clubhuis belandde in 1948 op de huidige locatie 
aan de Twijnstraat. De verhuizing was noodzakelijk, 
omdat op de plek aan de Ketelstraat huizen werden 
gebouwd. Pas in 1954, als er een vleugel bij komt, 
komt de naam buurthuis ’t Lansink in beeld: het 
oudste van Hengelo!

H et	nieuwe	onderkomen	bevalt	
iedereen	goed,	gezien	de	groei	
van	de	activiteiten	die	er	worden	
georganiseerd.	Er	zijn	drie	

beroepskrachten,	in	1958	komt	er	nog	een	vierde	bij:	
het	is	een	topjaar	voor	het	buurthuis.	Maar	zonder	
een	grote	schare	actieve	vrijwilligers	uit	de	wijk	zou	
er	natuurlijk	weinig	leven	in	de	brouwerij	zijn.	Ook	

is	er	ruimte	genoeg	voor	de	speeltuin,	al	zal	het	dan	
nog	even	duren	voordat	buurtcentrum	en	tuin	onder	
hetzelfde	bestuur	vallen.
Een	sprong	naar	1983:	een	rampjaar.	Op	12	maart	
verwoest	een	uitslaande	brandt	het	gebouw.	
Oorzaak	onbekend,	alleen	de	aanbouw	staat	nog	
overeind.	Maar	met	brede	inzet	en	steun	uit	de	wijk	
verrijst	er	een	nieuw,	stenen	gebouw.

1	sept.	1922	 Juffrouw Smit van Hengelosche 
Bouwvereeniging start in de Thorbeckestraat 
met lezen en handwerken voor kinderen.

1	sept.	1923	 Boerderij ’t Lansink aan de Oelerweg wordt 
het nieuwe onderkomen

Medio	1924	 Opening zwembad in de Tuindorpvijver
Medio	1926	 Oprichting Speeltuin ’t Lansink
Medio	1929	 Boerderij ’t Lansink moet plaats maken voor 

de C.T. Storkschool, verhuizing activiteiten 
naar een bouwkeet aan de Ketelstraat

Medio	1939	 Bestuur speeltuin wordt ondergebracht bij 
het Clubhuis.

1943-1944	 Clubhuis wordt gebruikt door de 
Hitlerjugend

Medio	1946	 Heropening speeltuin
Maart	1948	 Verhuizing Clubhuis naar “Aan de Vijver”, 

later de Twijnstraat.
30	okt.	1948	 Officiële opening
Nov.	1954	 Uitbreiding met een nieuwe vleugel en 

Clubhuis wordt Buurthuis
Mei	1961	 50 jaar Tuindorp ’t Lansink. Fontein in 

de vijver wordt in gebruik genomen, een 
cadeau van de Tuindorpbewoners

Sept.	1961	 Uitgave van de eerste Buurthuiskrant
Dec.	1961	 Installatie van de Buurthuisraad
Juni	1962	 Viering 40-jarig jubileum Buurthuis ’t Lansink
Juni	2002	 Viering 80-jarig jubileum Buurthuis ’t Lansink
Nov.	2006	 Kinderfeest i.v.m. 80-jarig jubileum Speeltuin 

’t Lansink
2012	 Viering 90-jarig jubileum Buurthuis ’t Lansink
2013	 Samengaan Speeltuin en Buurthuis. Naam 

wordt Speeltuin en Buurtcentrum ’t Lansink
2017		 Viering 90 jaar Speeltuin en 95 jaar 

Wijkcentrum ’t Lansink.
Sept.	2022	 Viering 100-jarig jubileum

Bijzondere momenten

Bericht uit het Parool 
van 8 november 1954
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Alle activiteiten 
worden verzorgd en 
georganiseerd door 
vrijwilligers. Dit zijn 
actieve buurtbewoners 
die dit vrijwillig doen 
maar niet vrijblijvend.

Ons	wijkcentrum	telt	
een	grote	groep	fantas-
tische	mensen	die	zeer	
uiteenlopende	activi-
teiten	organiseren.	Elke	
maand	oud	papier	op-
halen,	sint,	palmpasen,	
Halloween,	Gym,	kick-
boksen,	vakantiespelen,	
bridge,	kookgroepen,	
klussers	speeltuin,	
redactie,	en	nog	veel	
meer.	Ons	bestuur	is	ook	
vrijwillig	en	proberen	
er	alles	aan	te	doen	om	
alles	in	goede	banen	te	
leiden.
Voor	al	deze	groepen	
zijn	actieve	mensen	zeer	
welkom	en	aanmelden	
maar	ook	een	gesprekje	
met	beheer	of	bestuur	
is	altijd	mogelijk	om	te	
kijken	wat	bij	je	past.

T oen Stork de wijk klaar had 
kwam het sociale leven 
langzaam op gang. Scho-
len werden gebouwd, en 
winkels, vooral om het C.T. 

Storkplein, waren voor de bewoners zeer 
plezierig dichtbij. Wat fantastisch dat wij 
honderd later nog steeds van deze initiatie-
ven kunnen genieten. En we grossieren in 
allerlei jubilea.

Een paar voorbeelden: de wijk Tuindorp 
vierde vorig jaar zijn 110 jarig bestaan. 
Hotel ’t Lansink bestaat meer dan 100 jaar. 
Wijkcentrum ’t Lansink telt dit jaar ook 100 
jaar. Het zwembad viert volgend jaar het 
eeuwfeest. En Armonia maakt inmiddels 
ook ruim 100 jaar prachtige muziek.
Van latere datum, maar toch leuk om te 
noemen: Hercules Tennis bestaat 46 jaar 
en komt voort uit sportvereniging Her-

cules. De Ronde van de Vijver heeft een 
lange historie, maar werd vijf jaar geleden 
nieuw leven ingeblazen. Kunstmarkt Tuin-
dorp timmert volgend jaar 25 jaar aan de 
weg. En begin mei had voor de 21e keer 
de Boekenmarkt plaats met meer dan 100 
kramen.
Het sociale leven in Tuindorp is nog altijd 
zeer levendig, laten we hier voor de toe-
komst zorgvuldig mee omgaan.

Levendig		
Tuindorp	’t	Lansink	
vol	eeuwfeestjes
Stork heeft een prachtige wijk gebouwd met een 
zeer gevarieerde architectuur. De wijk kenmerkt 
zich door veel groen, grote tuinen prachtige 
bomen. Veel bomen zijn al honderd jaar oud en 
sommige hebben het moeilijk. De huizen zijn 
veelal gerenoveerd, en de wijk is nog steeds het 
pareltje van Hengelo.

Zonder vrijwilligers geen Wijkcentrum met veel activiteiten

Buurtcentrum ’t Lansink heeft in het verleden een breed aanbod kunnen brengen, mede dankzij de inzet van tal van vrijwilligers.  
Op de foto uit 2011 schaakleidster Jolanda Hummel die jonge schakers op weg helpt.

BridgenBridgen  
is populair:  
er is zelfs  
een wachtlijst!

D ie populariteit is eigenlijk ook 
niet zo gek: jong en oud, ieder-
een die van spelletjes houdt, kan 

het leren. Na voetbal, hockey en volley-
bal is het zelfs de grootste teamsport van 
Nederland, met ruim 300.000 bridgers. 
Het is trouwens ook de enige denksport 
die in teamverband wordt gespeeld.

En bridge houdt de spelers fit: een actief 
gebruik van de hersenen helpt allerlei 
ouderdomskwalen te voorkomen, dat 
is algemeen bekend. Bovendien is het 
sociale karakter van grote waarde: deel-
nemers ontmoeten veel andere bridge-
liefhebbers, er ontstaan bijvoorbeeld 
veel vriendschappen.

Niet vreemd dus, dat er zoveel bridgers 
aanschuiven in het wijkcentrum. 
Waarbij nog mag worden opgemerkt 
dat ’t Lansink z’n tijd ver vooruit was: 
al in 1993 werd er rookvrij gebridged. 
Geen sigaret of sigaar te zien op de 
foto…

Bridgen	is	populair	in	het	
wijkcentrum:	er	zijn	verschillende	
bridgeclubs	actief	en	deze	
groepen	mogen	zich	verheugen	
in	een	groeiende	belangstelling:	
er	is	op	dit	moment	zelfs	een	
wachtlijst!	De	spelers	van	
Bridge	’t	Lansink	komen	op	de	
maandag	en	woensdag	in	actie,	
Kaartclub	Stork	Bridge	op	de	
donderdagmiddag.
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Hulde aan 
vrijwilligers 

die oud papier  
ophalen

Iedere	maand	rijdt	een	wagen	van	Twente	Milieu	rond	om	
in	Tuindorp	’t	Lansink	het	oud	papier	op	te	halen.	Een	grote	
groep	vrijwilligers	loopt	mee	en	stort	al	het	papier	dat	op	vaste	
plekken	in	de	wijk	ligt	in	de	wagen.
Het	ophalen	van	het	oud	papier	brengt	elke	maand	een	
prachtig	bedrag	van	ongeveer	250	euro	op.	Hiermee	kunnen	
wij	veel	kinderactiviteiten	bekostigen.	Het	is	best	zwaar	
werk	en	hierbij	willen	we	de	vrijwilligers	dan	ook	namens	het	
wijkcentrum	hartelijk	danken.
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Toekomst
I n	de	afgelopen	decennia	was	het	wijkcentrum	een	

ontmoetingsplek	voor	allerlei	clubs	en	dergelijke.	
De	rode	draad	was	altijd	dat	mensen	elkaar	ont-
moeten	om	sport	te	beoefenen,	schilderkunst,	
fotografie,	gym	of	noem	maar	op.	Ook	voor	kinde-

ren	waren	veel	activiteiten.	Bij	de	kinderactiviteiten	zie	je	
eigenlijk	in	de	laatste	vijftien	à	twintig	jaar	al	een	verschui-
ving:	versobering,	vooral	omdat	kinderen	na	school	op	bui-
tenschoolse	opvang	verblijven.	Maar	ook	door	de	opmars	
van	meer	online-activiteiten	als	spelcomputers	is	de	rol	
van	een	wijkcentrum	voor	kinderen	een	minder	bezochte	
locatie	geworden.

ANDERE TIJDSBESTEDING
Andere	activiteiten	kunnen	nog	steeds	rekenen	op	vol-
doende	belangstelling,	al	is	de	gemiddelde	leeftijd	bij	de	
verschillende	activiteiten	wel	hoger	komen	te	liggen.	Dit	
heeft	te	maken	met	een	andere	tijdsbesteding.	Meer	tijd	
van	man	en	vrouw	is	komen	te	liggen	bij	werk	en	gezin	en	
minder	bij	wijkcentrum-gerichte	activiteiten.
De	rol	van	een	wijkcentrum	staat	niet	vast	maar	moet	mee-
gaan	met	de	ontwikkelingen	in	de	samenleving.	Het	blijft	
de	rode	draad	van	een	wijkcentrum	om	gelegenheid	te	bie-
den	bij	elkaar	te	komen.
Kijk	je	naar	de	demografische	en	sociaal-culturele	ontwik-
kelingen	in	de	afgelopen	honderd	jaar,	dan	zie	je	dat	deze	
ontwikkelingen	voor	een	groot	deel	een	gelijke	tred	hou-
den	met	de	ontwikkeling	van	het	wijkcentrum.	Dan	is	het	
ook	logisch	om	te	veronderstellen	dat	de	ontwikkelingen	
op	demografisch	en	sociaal-cultureel	vlak	gelijke	tred	gaan	
vertonen	voor	het	wijkcentrum	over	de	komende	decennia.	

DEMOGRAFISCH
Op	demografisch	vlak	zullen	de	ontwikkelingen	vooral	lig-
gen	op	toenemende	vergrijzing	in	de	komende	dertig	jaar.	
Nog	meer	activiteiten	voor	de	oudere	bevolkingsgroep,	

Kijken	naar	
de	komende	
tien jaar

In dit magazine staan tal van artikelen 
over het wijkcentrum en haar 
geschiedenis. De afgelopen honderd jaar 
heeft het wijkcentrum een ontwikkeling 
doorgemaakt die redelijk gelijk loopt met 
de ontwikkelingen in de samenleving. Dat 
is ook goed, want daarin schuilt mede een 
deel van de kern van het bestaansrecht 
van het wijkcentrum. Dit artikel 
probeert een beeld te schetsen van het 
wijkcentrum voor de komende tien jaar.

zal	dat	betekenen.	Het	is,	zoals	al	aange-
geven,	de	laatste	twintig	jaar	een	lastige	
opgave	om	voor	de	jongere	bezoekers	een	
voldoende	inspirerend	programma	samen	
te	stellen.	Wellicht	dat	technologische	ont-
wikkelingen	hierin	voor	de	jongeren	een	
helpende	hand	kan	zijn.	
Voor	zover	bekend	zijn	er	nog	geen	bijeen-
komsten	voor	droneliefhebbers,	laat	staan	
dat	een	kopje	koffie	wordt	bezorgd	met	een	
drone,	dan	wel	dat	een	bestelrobot	de	taak	
van	de	beheerder	achter	de	bar	overneemt.	
Dergelijke	ontwikkelingen	zullen	niet	met	
open	armen	ontvangen	worden,	maar	in	
restaurants	zijn	dat	soort	trends	nu	al	zicht-
baar.	Ik	denk	dat	het	antwoord	ligt	in	de	rol	
van	het	wijkcentrum	als	ontmoetingsplek	
waar	eenieder	in	een	gemoedelijke	sfeer	
anderen	kan	ontmoeten.

VIRTUEEL
In	de	afgelopen	twee	en	half	jaar	was	het	
wijkcentrum	vanwege	de	coronabesmettin-
gen	een	aantal	maanden	gesloten.	Vrijwel	

alle	activiteiten	kwamen	daardoor	stil	te	
liggen,	van	schaken	en	bridgen	tot	naai-
clubjes,	gym	en	biljarten.	De	samenleving	
bleef	vooral	met	elkaar	in	contact	door	vir-
tueel	met	elkaar	af	te	spreken.	De	activitei-
ten	in	het	wijkcentrum	lenen	zich	daarvoor	
(nog)	niet.

Het	is	leuk	om	te	filosoferen	of	activiteiten	
bij	het	wijkcentrum	in	de	komende	jaren	
nog	steeds	alleen	fysiek	kunnen	plaats-
vinden,	of	dat	virtuele	bijeenkomsten	ook	
(deels)	gaan	plaatsvinden.	De	huidige	
generatie	van	twintigers	en	dertigers	is	al	
gewend	om	virtueel	te	werken.	Wanneer	zij	
de	leeftijd	van	zestig	jaar	jzijn	gepasseerd,	
zou	hun	behoefte	om	samen	te	komen	dan	
op	virtuele	basis	plaatsvinden	of	heeft	het	
wijkcentrum	toch	een	zodanige	behoefte	
gekweekt	dat	mensen	elkaar	fysiek	blijven	
opzoeken	en	zit	daarin	niet	nog	steeds	de	
kracht	van	het	wijkcentrum?

De	tijd	zal	het	leren…

Een wijkcentrum moet meegaan met  
de ontwikkelingen in de samenleving
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Speeltuin wereldberoemd 
in	Hengelo	en	omstreken

Een glas ranja voor twintig cent, een kopje koffie of 
thee voor één euro. Bijna vooroorlogse prijzen op 
het grote terras van de speeltuin naast wijkcentrum  
’t Lansink: alleen daarom al is het niet zo vreemd 
dat de speeltuin druk wordt bezocht.
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Z e	komen	er	graag,	vaders	en	
moeders,	opa’s	en	oma’s	met	hun	
kinderen	en	kleinkinderen.	Ze	
komen	uit	de	wijk,	maar	ook	van	

verder	weg.	Sommigen	wisten	niet	eens	dat	
hier	zo’n	aantrekkelijke	speeltuin	bestond,	
hoort	beheerder	Erica	Weerkamp	wel	eens.	Ze	
hebben	het	vaak	via	mond-tot-mondreclame	
vernomen	en	ze	reageren	prettig	verbaasd.	
“En	dat	zien	we	als	een	compliment!”

Vaak	gehoord:	het	is	hier	altijd	netjes,	gezellig	
en	overzichtelijk.	Want	vanaf	het	terras	is	het	
niet	moeilijk	om	de	ronddartelende	kids	in	de	
gaten	te	houden.	Het	is	zelfs	een	ontspannen	
bezigheid,	met	een	kop	koffie	erbij,	een	goed	
gesprek	met	elkaar	en	ondertussen	op	de	kids	
letten.	De	speeltuin	rekent	geen	horecaprij-
zen,	de	consumpties	zijn	betaalbaar,	en	dat	
wordt	gewaardeerd.	Een	consumptie	is	trou-
wens	niet	verplicht,	maar	het	is	niet	de	bedoe-
ling	dat	consumpties	worden	meegebracht.

Op	sommige	dagen	zit	het	hele	terras	vol.	
Dan	moeten	de	weersomstandigheden	wel	
meedoen:	bij	regen	en	koude	is	het	er	na-
tuurlijk	een	stuk	stiller,	en	datzelfde	geldt	bij	
hoge,	zomerse	temperaturen,	want	dan	krijgt	
de	zwemvijver	de	voorkeur.	Beheerder	Guus	
Schoolkate	wil	dan	nog	wel	eens	de	tuins-
lang	pakken	voor	enige	verkoeling,	maar	een	
zwemvijvertje	of	opblaasbaar	badje	zul	je	er	
niet	zien:	te	riskant	voor	kleine	kinderen.

In	de	zomermaanden	is	de	speeltuin	ook	op	
zaterdagen	geopend	dankzij	een	groep	vrijwil-
ligers.	Ze	openen	de	tuin	’s	morgens,	sluiten	
‘m	’s	middags	weer	af	en	staan	achter	de	bar	
voor	de	consumpties.	Welke	speeltuin	biedt	
immers	die	mogelijkheid?

Niek	zit	ontspannen	op	het	speeltuinterras,	
z’n	dochters	Roos	(9)	en	Fien	(7)	vermaken	
zich	uitstekend.	En	hun	vader	ook.	“Ik	zei	
vanmorgen	tegen	ze:	we	gaan	lekker	naar	de	
speeltuin.	Het	was	een	en	al	enthousiasme.”	
Ze	wonen	aan	de	Deldenerstraat	en	komen	er	
wel	eens	vaker.	“We	hebben	hier	ook	wel	eens	
familiefeesten	gehad.”

De	glijbaan,	dat	is	het	favoriete	speeltoestel	
van	Roos,	meldt	ze	vol	overtuiging.	Haar	
vader	heeft	ook	een	voorkeur:	“De	familie-
schommel	blijft	altijd	leuk.	We	hebben	er	net	
samen	even	ingezeten,	dan	komt	het	kind	in	
je	toch	weer	even	boven.”

Het	terras	oogst	bij	alle	bezoekers	waarde-
ring.	Neem	Lonneke,	die	met	dochter	Lizaira	
van	2,5	in	de	speeltuin	is	neergestreken.	“Het	
terras	is	ideaal.	Je	hebt	een	goed	overzicht	
over	de	hele	tuin	en	de	consumpties	kosten	
haast	niks.”	Ze	is	samen	met	Lizaira	net	op	de	
glijbaan	naar	beneden	geroetsjt.	“Er	is	hier	
voor	elk	wat	wils,	ook	voor	oudere	kinderen.”	
Het	is	een	fraaie,	zomerse	ochtend.	Een	wa-
terspeeltafel	zou	dan	ook	wel	een	mooie	aan-
vulling	kunnen	zijn,	vindt	Lonneke,	die	vlakbij	
aan	de	Kalanderstraat	woont.

Ook	Heleen	zit	op	het	terras,	terwijl	Louise	(5),	
Floor	(3)	en	Abel	(1)	zich	in	de	tuin	vermaken.	
Ze	wonen	aan	de	Lansinkweg	en	zijn	regelma-
tig	–	één	of	twee	keer	in	de	week	–	in	de	speel-
tuin	te	vinden.	Het	is	pure	ontspanning:	“Als	
ouder	heb	je	hier	ook	een	lekkere	ochtend!”	
De	speeltuin	is	blijkbaar	wereldberoemd	in	
Twente.	Beheerder	Guus	Schoolkate:	“Er	
	waren	hier	vanmorgen	bezoekers	die	hele-
maal	uit	Nijverdal	kwamen!	Om	negen	uur	
stonden	ze	hier	al!”
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O wat wödt ter nen hoop verandert
in oons Hengel van weleer.
Toch bint ter altied nog pleatskes
Dee ken ie voort wa weer.
Bliewt noe is kot in de buurt
En dan muj effn deur de Twijnstroat goan.
Op nummer 6 veen ie nen mooin spöltuin.
Doar blif mennigeen geerne effn stoan.

Woarum…..?

Met de hulp van de neudige vriejwilligers,
Dat mag wal is effn good ezeg!
Dee leu hebt den tuin flink oppeknapt.
Keender met ne handicap bint zölfs in eer sas.
Den tuin lig ter altied schoon en netjes biej,
Mer ja dat kriej…met nen goein oppas!
Wat ze doar ammoal doot veur oonze keender.
Van alns prakkezeert ze mangs oet.
Mer de veiligheid wödt good in acht enömn,
Wat ze doot leu… dat doot ze goed!
Sunterkloasfeest en Palmpoasken,
Of ne rommelmaarkt op zien tied.
Zölsfs het oale papier in de wiek,
Wör wies ees in de moand mooi kwiet!
Oonzn spöltuin viert no feest , de vlagn goat oet,
En dat mag ok wa noa zovöl joar.
Gefilsiteerd naamns alle keender
En deurgoan ok noa honderd joar!

L.G.J. Hagedoorn

Ode an Spöltuin ’t Lansink
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In	de	oorlogsjaren	
1943-’44	moest	de	
jeugd	van	’t	Tuindorp	
plaatsmaken	voor	de	
Hitlerjugend,	die	het	
clubhuis	in	beslag	nam	
en	daar	vreselijk	huis	
hield.	

Aan het einde van de oor-
log was de schade dan ook 
groot. Zó groot dat het te 
kostbaar was om het club-
huis te renoveren. 
Het gebouwtje stond toen 
aan de Ketelstraat. De ver-
huizing in 1948 naar de hui-
dige plek aan de Twijnstraat 
en het feit dat er eindelijk 
een gebouw stond, hele-
maal voor eigen gebruik, 
was een schitterende ge-
beurtenis.

Wijkcentrum moest 
plaatsmaken voor 
Hitlerjugend

Verhuizingen,	uitbreidingen	en	altijd	
veel	bezoekers:	ze	vormen	zo’n	
beetje	de	rode	draad	van	de	historie	
van	het	honderdjarige	wijkcentrum	
’t	Lansink.	Foto’s,	krantenknipsels	en	
programma’s	geven	een	indruk	van	wat	
er	allemaal	gebeurde.

Z o stond er begin oktober 1951/’52 
in het Clubhuis voor de kleuters 
poppenkast op het programma, voor 
de wat oudere jeugd van 7 t/m 10 jaar 

de film Rin-Tin-Tin, voor de nóg iets ouderen 
(11 t/m 13) de film ‘Een kreet in de nacht’ en voor 
volwassenen en ‘oudere jongeren’ vanaf 14 jaar 
de speelfilm Leni Rosmer en een ‘Jeugd Rode 
Kruisfilm.’ De entree kostte een dubbeltje.

VROLIJKE FOTO’S
Vrolijke foto’s zijn er onder meer ook van 
het drukbezochte kinderclubhuis in 1940, de 
handwerkles in het nieuwe clubgebouw in 
1948 en de heropening van clubhuis ’t Lansink. 
Nieuwsgierig geworden naar meer oude foto’s? 
Duik eens in de archieven van de Collectie 
Overijssel!

Foto’s, krantenknipsels en programma’s geven een 
indruk van wat er allemaal gebeurde.

Verhuizen, 
uitbreiden  
en altijd druk
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Contact

Drukkerij Roelofs kleurt kwaliteit

  

 Josink Esweg 23, Enschede

   

T

 

053-430 63 60

   

E

 

info@drukkerij-roelofs.nl

   

I

 

www.drukkerij-roelofs.nl

 

Drukkerij Roelofs kleurt kwaliteit door een no-nonsense benadering 

en service. In ons pand te Enschede vormen een vijfkleurenpers 

en twee achtkleurenpersen met lak het kloppend hart van het 

bedrijf. Deze hypermoderne Heidelberg en MAN Roland persen 

verwerken 24 uur per dag de meest uiteenlopende 

drukwerkopdrachten.  

Van brochures tot productfolders, van corporate jaarverslagen tot 

kleurkaarten en van magazines tot posters. Expressieve kleuren, 

gedrukt in de allerhoogste rastertechnologie. Roelofs is een 

groene drukker met het gecertificeerde FSC-keurmerk.
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100 jaar,  
wàt een prestatie.
Proficiat Wijkcentrum ’t Lansink!

Álles voor jouw boek of blad
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Ere wie ere toekomt: het was ‘juffrouw Smit’ die in 1922 de basis 
legde voor Wijkcentrum en Speeltuin ’t Lansink. Dat jaar begon 
ze namelijk met een ‘Kinder-leeskamer’ in haar woning aan de 
Thorbeckestraat 1 in de Hengelose wijk Het Tuindorp. 

Honderd jaar later is ’t Lansink een bruisend wijkcentrum met 
veel activiteiten en een goed bezochte speeltuin. Draaiende 
gehouden door een gestage stroom vrijwilligers, beheerders en 
bestuurders. Een jubileum om met zijn allen trots op te zijn!

‘Toen ik bij de gezinnen 
kwam – ik moest ook de 
huur ophalen – was het 
echt allemaal erg netjes 
en viel het oog eigenlijk 
meer op de kinderen, die 

zich verveelden.’
Woningopzichteres juffrouw T. Smit


