Tuindorpbulletin
Jaargang 23,
nr 1, april 2015
In dit nummer:
Berichten, mededelingen,
verslag, foto’s, oproepen
en heel veel data van leuke
activiteiten die gaan
komen. Dus doe mee en
geef je snel op.
En natuurlijk aan de
ommezijde het deel van
Wijkcentrum ‘t Lansink.
AGENDA:
25 april:
ronde om de vijver;
3 mei:
boeken- en streekmarkt op
het C.T. Storkplein;
13 mei:
opening Tuindorp bad door
de IJsberen;
17 mei:
Actief Cultureel Tuindorp
op meerdere locaties;
13/14 juni: Tuindorp on
Toer;
21 juni:
Kunstmarkt ;
28 juni:
Volleybaltoernooi;
5 sept.:
Motortoertocht
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Van de redactie
Zoals u kunt zien heeft de oproep in het bulletin van
december gewerkt!! We hebben maar liefst drie
coördinatoren voor de verspreiding van het bulletin/
wijkblad erbij en twee fotografen die enthousiast
aan het werk gingen. Dat betekent dat we nu van
meer mensen input kunnen krijgen voor het bulletin. En dat is deze keer ook al direct te zien aan de
prachtige coverfoto, een doorkijkje door het kunstwerk, en een nieuwe rubriek ‘heden en verleden’.
Ook nemen zij het zoekplaatje voor hun rekening en
gaan ze natuurlijk allerlei activiteiten die in Tuindorp plaatsvinden in beeld brengen. Ten aanzien
van het zoekplaatje heeft de redactie een suggestie
ontvangen om het zoekplaatje nog aantrekkelijker
te maken. Kunnen we niet een klein prijsje of iets
dergelijks in stellen voor de goede oplossing van het
zoekplaatje?

menten zoals de kunstmarkt, zwemvierdaagse en de
wielerronde. En laten we onze Big Tyms , nu ACT genaamd, zij komen dit met een heel nieuw concept.
Wat dat inhoudt, leest u op pag. 7.

Ook wijkcentrum ’t Lansink heeft veel informatie
aangeleverd voor hun aandeel in het bulletin. Veel
informatie over de vele activiteiten, maar ook over
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en
welzijn. Zo hebben we in de wijk een sociaal wijkteam gekregen waar men allerlei informatie kan
krijgen over zorgaanvragen, sociaal welzijn enz.

Sandra Hiddink en Ardo Leijen voor de fotografie
En dan toch nog weer een oproep:

We willen graag een digitaal panel
dat representatief is voor Tuindorp.
Op dit moment zijn er 34 mensen
die zich hebben aangemeld. Dat is
veel te weinig om een mening te
kunnen vormen over een bepaald
onderwerp.
Dus ik zou zeggen: meld u nu aan op
tuindorpbulletin@gmail.com

		

De nieuwe coördinatoren

We wensen u ook dit keer weer veel leesplezier toe.

Vlnr: Danielle Damhuis, Kimberly Lotte en Jenny Staudt

En dan zijn we natuurlijk blij met nieuwe adverteerders en tuindorpbewoners die iets willen vertellen
over wat hen bezighoudt; zoals een eigen bedrijf,
een vakantiehuis verhuren of iets anders. Misschien
wilt u ook wel wat kwijt in dit bulletin, we horen het
graag. Soms betreft het een advertentie, maar het
kan het ook een persoonlijk verhaal zijn.
Ook het Tuindorpbestuur is een trouwe leverancier
van copij en organisator van Tuindorp activiteiten
naast al die andere jaarlijks terugkerende evene-

Herman Esman van het Tuindorpbestuur en Herma
Smit van de redactie verdelen de bulletins over de
bezorgers. Er was haast bij, want door een misdruk
kwam het bulletin veel later dan gepland.
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Van de bestuurstafel
Een app voor kavels
Een kijkje in het verleden nemen. Dat doen
we al
regelmatig, omdat
we elke vrijdag via
Facebook op een
‘foto-uit-de-oude-doos’ worden getrakteerd. Foto’s
met een blik op het verleden van Tuindorp. Inmiddels kunnen we een stap verder zetten, want tijdens
een bestuursvergadering van de Stichting werd door
wijkwethouder Jan Bron de app gelanceerd, waarbij
alle bewoners kunnen zien hoe hun woning er vroeger uitzag. In die app staan de oprichtingstekeningen van woningen in Tuindorp. Tuindorpers kunnen
zien wie hun woning heeft gebouwd, of de woning
nog steeds dezelfde indeling heeft en of er andere
bouwwerken op hun kavel stonden. Voorlopig is de
informatie van de oudste woningen al geplaatst. In
de loop van de tijd zullen meer woningen worden
toegevoegd. Deze web app is ontwikkeld door de
gemeente Hengelo in nauwe samenwerking met
ons bestuurslid (en Tuindorp-bouwdeskundige) Taco
Langeberg. Doel van de app is om alle Tuindorpers
enthousiast en nog trotser te maken op hun eigen
bezit: een woning ontworpen door een bekende architect in Nederlands mooiste Tuindorp! De web is
te bekijken via onze website www.tuindorplansink.
nl.
Het bestuur heeft momenteel veel zaken onder aandacht. We zijn betrokken bij de herziening van het
Bestemmingsplan Tuindorp 2015-2025. Ook zijn we
betrokken bij de herstructurering van de Ketelstraat,
Weversweg en Spinnersweg, waarover binnenkort
alle Tuindorpers nader worden geïnformeerd.

kader van de gemeentelijke buurtbonnen. De procedure is dat buurtbonnen bij de gemeente moeten
worden aangevraagd en dat de gemeente vervolgens (in ons geval) het bestuur van Stichting Tuindorp om advies vraagt.
Om een idee te geven hoe dat in de praktijk werkt:
in onze bestuursvergadering van 5 maart jl. werden
acht aanvragen met betrekking tot activiteiten in
Tuindorp voorgelegd, waarbij een totaal bedrag van
ruim € 12.000,- werd aangevraagd.
De realiteit is echter dat we voor heel 2015 aan
buurtbonnen in onze wijk slechts € 2.784,- hebben
te besteden… En het jaar is nog lang niet om…
Zonnepanelen.
Wie wil ze nou niet op z’n dak hebben. Maar past
dat wel in ons Tuindorp? We zijn immers een beschermd stadsgezicht. In samenwerking met Tuindorper Guido Weber willen we onderzoeken of
er voldoende belangstelling is om een Tuindorp
Energiecoöperatie op te richten. Wel zonnepanelen plaatsen, maar dan niet op daken van huizen in
Tuindorp, maar bijv. op omliggende flatgebouwen
of fabrieken. Wellicht kunnen we zelfs samenwerken met onze buren van het ROC-schoolgebouw,
waarmee de eerste oriënterende gesprekken al zijn
gevoerd. We houden u op de hoogte.
Voor de actuele informatie van alle gebeurtenissen
in onze wijk verwijs ik naar www.tuindorplansink.nl
Daarin staan ook de juiste data van de vele activiteiten die in Tuindorp worden georganiseerd. Hoe dan
ook: wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte
te houden van het wel en wee in onze wijk opdat
we met ons allen nog trotser-ser-ser op ons Tuindorp worden!

We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van
iets geheel nieuws in onze wijk: ACT, oftewel Actief
Cultureel Tuindorp, dat door toneelvereniging Big
Tyms wordt ontwikkeld. Op drie podia in de wijk
wordt driemaal een voorstelling verzorgd, waarbij
de toeschouwers wandelend door Tuindorp van het
podium naar het andere worden getrokken. Noteer
daarvoor alvast zondagmiddag 17 mei a.s. in uw
agenda. Maar ook de organisatoren van het Tuindorp Volleybal toernooi hebben plannen in ontwikkeling om het dit jaar nog grootser aan te pakken.
En ook dat juichen we toe!
Buurtbonnen
Aan het bestuur worden in de eerste paar maanden
van het jaar altijd veel aanvragen voorgelegd in het

Roel Kok, voorzitter
Tijdens Tuindorp Culinair in Hotel en Restaurant ’t
Lansink in november 2014 is met Robert Nijhuis,
Managing Director Stork Thermeq, afgesproken
een bedrijfsbezoek te brengen aan de nieuwe fabriek van Stork Thermeq aan de kanaalzone in het
plangebied Hart van Zuid.
Door Robert Nijhuis worden wij thans uitgenodigd
voor de bezichtiging van het nieuwe complex op
zaterdag 25 april van 16.00 tot 18.uur. Aanmelden
kan op info@tuindorplansink.nl. Zie ook de website en facebook voor het programma.
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Terugblik
samenvatting nieuwjaarsspeech
Namens de Stichting wenste Bas Assink, die Roel
Kok verving wegens ziekte, iedereen de beste
wensen voor het nieuwe jaar.

Tuindorp-Vijver-Overleg
Twee keer per jaar komen ze bijeen.
Vertegenwoordigers van de betrokken partijen,
die op de één of andere manier iets met de vijver
van ons Tuindorp te maken hebben. En ook dit jaar
zijn er tijdens het voorjaarsoverleg weer goede
afspraken gemaakt voor het komende seizoen 2015.
De opening van het zwembadseizoen is woensdag
13 mei a.s. Het vissen in de Tuindorpvijver wordt
geregeld door de Hengelose hengelsportvereniging
HSV Ons Genoegen. Voor de vissers in de
Tuindorpvijver is echter wel een beperkende
bepaling opgenomen:

Bas memoreerde een paar woorden van Roel van
vorig jaar. Daarin sprak het bestuur over over het
terugbrengen van ‘nestwarmte’, maar dan vertaald
naar ‘wijkwarmte’. Daar meent het bestuur al wel
aardig in geslaagd te zijn.
Daarbij haalde Bas ook een paar mooie activiteiten
aan die in de wijk hebben plaatsgevonden, zoals de
terugkeer van de historische Ronde van de Vijver
en het Tuindorpbad dat de historische grens van
wederom 10.000 bezoekers heeft overschreden. Een
mooi evenement was ook het gezamenlijk
kijken naar de wedstrijden van het Nederlands Elftal
bij Hotel ’t Lansink. Bij de eerste wedstrijd met BBQ
waren meer dan 150 wijkbewoners aanwezig!

‘Deze vijver is alleen bevisbaar voor de jeugd tot 14 jaar,
ouderen ouder dan 65 jaar en mindervalide/invalide
sportvissers die in het bezit zijn van de vergunning voor
het vissen in de Tuindorpvijver’.

Jaarlijks worden maximaal 50 vergunningen afgegeven door HSV Ons Genoegen. De vertegenwoordigers van de betrokken partijen van het
Tuindorp-Vijver-Overleg zijn: Taeke de Jonge,
voorzitter Stichting Tuindorpbad, Hans Bertens
(bestuurslid Stichting Tuindorpbad), Ineke
Schouwstra namens het Comité van Omwonenden
Vijverlaan, Frank Post, wnd voorzitter van de
Hengelose hengelsportvereniging HSV Ons
Genoegen, Fabian Daniluk namens de gemeente
Hengelo en Roel Kok, voorzitter Tuindorp, tevens
voorzitter van dit Tuindorp-Vijver-Overleg.
Twee keer per jaar overleg: dat werkt!

Speciale aandacht was er ook voor het Buurtcentrum ’t Lansink waar de nieuwjaarsreceptie plaatsvond. Het is indrukwekkend om te lezen – in het
gezamenlijke bulletin- wat er allemaal wordt georganiseerd. Zeker met de vernieuwde speeltuin kan
het buurtcentrum weer jaren vooruit! Mede door
de inzet van vrijwilligers is dit allemaal mogelijk.
Altijd bereikbaar
Het bestuur is te bereiken via de mail of een bezoek
aan één van de bestuursleden indien u een idee,
aandachtspunt of opmerking hebt. We staan open
voor alles en iedereen.
Stichting Tuin dorp wenst iedereen een fantastisch
jaar toe. Hopelijk komen we elkaar vaak tegen op
straat, in het buurthuis, op het zwembad of tijdens
één van de activiteiten!

advertentie

noot: dit is een korte weergave van de nieuwjaarspeech van Bas.

Wat is er aan de hand met de fontein?
bericht van stadsdeelregisseur Zuid

Ieder jaar wordt de pomp in de fontein voor de
winter verwijderd om in april weer terug te plaatsen.Deze pomp is technisch bijna afgeschreven,
maar vanwege de hoge aanschafkosten voor een
nieuwe pomp is eerst onderzocht of de oude pomp
gereviseerd kon worden. Dit bleek economisch niet
haalbaar waardoor tot aanschaf van een nieuwe
pomp is overgegaan. Met de aanschaf en installatie
van deze pomp wordt een investering gepleegd van
ca. € 10.000,- Eind de juni is de verwachte plaatsing.
5

Berichten en meer...
Bericht van het bad/ Bep reits
Op 13 mei gaat het bad weer op
open en op donderdag Hemelvaartsdag kan men van 07.00
tot 8.00 uur dauwzwemmen!

Plan van Zuid? Vergeet de Meyersweg niet!
Wijkbewoners konden afgelopen novembermaand
bij ’t Heim een blik werpen op het nieuwe plan voor
Hart van Zuid. De wijzigingen aan de Industriestaat
en het nieuwe winkelcentrum waren duidelijk in
beeld gebracht: een samenhorend complex van vernieuwingen, grenzend aan onze Tuindorpwijk.

Maar eerst moet het bad nog zwemklaar gemaakt
worden. Dit zal op zaterdag 18 april gebeuren.
Mocht u mee willen helpen dan kunt u zich opgeven
bij: Hans Bertens tel.: 2424701 of Bep Reits,
tel.: 2566395. U bent van harte welkom!
Wij beginnen om 09.00 uur en als we met voldoende mensen zijn, dan zijn we rond 12.00 uur wel
klaar.

De presentatie van de plannen trok ook de belangstelling van enkele bewoners van de Meyersweg. Zij
werden echter teleurgesteld; hun straat maakte
(alweer!) geen deel uit van het vernieuwingsplan.

De toegangsprijzen zijn voor dit jaar niet verhoogd.
Abonnementen in de verkoop:
van 1 t/m 15 mei tussen 10.00 en 12.00uur, maar
niet op zondag, dagelijks aan het bad.
Na 15 mei gelden de volle prijzen. Dus profiteer en
wees op tijd! Het bad is t.m 15 september geopend.

Daarop hebben ze de hoofden bij elkaar gestoken
en zijn een handtekeningactie gestart.
De straat vormt de belangrijkste verbindingsroute
tussen de wijken Tuindorp en het nieuwe Hart van
Zuid, daar loopt en rijdt iedereen doorheen.
Het zou toch erg jammer zijn als alleen dit straatje
wordt vergeten en niet wordt meegenomen in het
verbeteringsplan van de gemeente.

De prijzen t/m 15 mei zijn:
Voor 4 t/m 15 jr. en 65+: € 25,00.
Voor 16 t/m 64 jr.: € 35,00.
Voor gezinnen met twee volwassenen en alle inwonende kinderen t/m 15 jaar: € 85,00
Neem een recente, goed gelijkende (pas-) foto mee.
Kinderen tot 4 jaar hebben gratis toegang.

De handtekeningactie met het verzoek de straat
te ‘upgraden’ is een groot succes geworden. Niet
alleen tekenden de bewoners van de Meyersweg,
ook de bewoners van de huizen die aansluiten op
de Meyersweg (’t Kotte, Lansinkweg en Marten
Meesstraat) zetten hun handtekeningen.
De initiatiefnemers stuurden hun brief met handtekeningen op naar B&W. Het verzoek om de straat
te verbeteren betreft o.a.: nieuwe lantaarnpalen
en elektriciteitskastjes die passen bij de wijk, een
betere afwatering, aanpak van de snelheid en meer
toezicht in de straat.

Dagelijks kan men van 10.00 tot 11.00 uur zwemmen en daarnaast op dinsdag en donderdag van
18.00 tot 19.00 uur.
Voor meer info over de openingstijden, toegangsprijzen en evenementen kunt u terecht op de
website www.tuindorpbad.nl en op het informatievoor de ingang van het bad.

De gemeente heeft hier meteen op gereageerd.
Twee gemeenteambtenaren, de stadsdeelregisseur Hart van Zuid en een gemeenteambtenaar van
Ruimtelijke Ordening, hebben de initiatiefnemers
daarop bezocht en de situatie in de straat bekeken.
Al met al was het een positief gesprek en is het
verzoek heel serieus besproken. Er is goede hoop
dat de actie succesvol is geweest. Samen met de
actievoerders delen wij deze verwachting, want een
verzorgde en prettige verbinding tussen Hart van
Zuid en Tuindorp is in het belang van de hele wijk.

En dan nog even dit:
De jaarlijkse boeken-, platen-, cd- en dvdmarkt
wordt gehouden op zondag 21 juni.
Mocht u boeken, platen enz. over hebben, dan kunt
u ze tijdens de openingsuren van het bad brengen.
De gehele opbrengst komt ten goede aan het bad,
wij hebben nog wel enkele wensen!
In het vorige tuindorpbulletin heb ik niet het juiste
banknr. opgegeven als u een donatie mocht willen
doen. Het juiste IBAN nr. is: NL83INGB0007652699
t.n.v. Tuindorpbad, o.v.v. donatie.

De redactie (MV)
Heeft u ook een verhaal of actie? Stuur het dan in. Of laat het
de redactie weten, dan komen we langs voor een interview
of om het verhaal op te schrijven.
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en meer berichten.
Tuindorp on Tour 2015 en het programma
Delft en Amsterdam-Noord, met een overnachting
in Monnickendam. Dat zijn de ingrediënten van
studiereis, die Stichting Tuindorp dit jaar in het
weekend van 13 en 14 juni organiseert. Het
programma is samengesteld i.s.m. cultuurhistoricus
en Tuindorper Harry de Roy. Zaterdag bezoeken
we in Delft het oudste tuindorp van Nederland:
Agnetapark. We brengen diezelfde dag aldaar ook
een bezoek aan het NS-station, dat een integrale
gebiedsontwikkeling heeft meegemaakt onder de
naam ‘Spoorzone Delft’. ’s Avonds overnachten we
in het Lake Land Hotel te Monnickendam. Zondag
bezoeken we Tuindorp Oostzaan, een wijk in
Amsterdam-Noord.

Op 17 mei 2015 presenteert
Toneelgroep Big Tyms de 1e ACT!!

Op zaterdag vertrekken we om 08.30 uur vanaf
de ingang van het Tuindorpbad. Zondags komen
we daar om ongeveer 18.00 uur weer terug. Het
vervoer is (wederom) met een luxe touringbus van
BABA-reizen.

Op zondagmiddag 17 mei kan het publiek met
behulp van een programmaboekje deze wandeling
maken. Elk programmaboekje heeft een kleur en
deze kleur bepaalt waar men de wandeling start.
Een ieder is vrij om te bekijken/beluisteren wat hij/
zij wil, maar het moet wel in een bepaalde volgorde/route.

17 mei 2015 14.00-17.00 uur

ACT , Actief Cultureel Tuindorp, is een geweldige,
gezellige en culturele wandeling door Tuindorp. Dit
nieuwe initiatief in Tuindorp wordt ondersteund
door de Stichting Tuindorp. Onze wijk leent zich
in het bijzonder voor zo’n initiatief. Op de drie
hoofdpodia zijn diverse optredens vastgelegd. Zij
verzorgen de muzikale- acrobatische- poëtische- en
theatrale invulling. Onderweg komt men ook nog
optredens op straat tegen. Het gaat in totaal om
negen korte optredens. Bij de drie hoofdpodia zijn
consumpties verkrijgbaar.

De eigen bijdrage is vastgesteld op € 115,- p.p.
op basis van een 2p-kamer. Voor een éénpersoonskamer geldt een toeslag van € 15,-- p.p.
Bovengenoemd tarief is inclusief deskundige
begeleiding, busvervoer, overnachting, ontbijt en
2 x lunch (op zaterdag en zondag). Het diner op
zaterdagavond is ook inclusief, maar de drankjes zijn
voor eigen rekening.

De programmaboekjes
kosten € 7,50 en moeten vooraf gehaald worden. Alleen met een programmaboekje heeft men toegang
tot de optredens.

Aanmelding
Inmiddels hebben 35 personen zich aangemeld.
Er zijn dus nog maximaal 10 plaatsen beschikbaar.
De aanmeldingen worden op volgorde van
binnenkomst behandeld.Dus… wie het eerst komt,
wie het eerst maalt!
Opgave is mogelijk via Roel Kok, Vijverlaan 51
T. 06 53 97 33 32. Stuur hem een bericht of een
e-mail (met opgave van aantal personen) naar:
rkok@home.nl

In het boekje staat natuurlijk informatie over de
optredende artiesten zoals Roos Blufpand, Yvo
Staudt, Lage Dames Hoge Heren (zie fotoinzet), Bert
de Haan, Big Tyms e.a. Daarnaast staat er ook veel
informatie in over Tuindorp en de kunst in Tuindorp.
Een prachtig boekje om te bewaren.
De kaartverkoop start op 24 april. Omdat er een beperkt aantal programmaboekjes is, is het verstandig
om tijdig te reageren. Op 24-28-29-30 april en 7 mei
zijn de boekjes tussen 18.00-20.00 uur à € 7,50 af te
halen bij buurtcentrum ’t Lansink aan de Twijnstraat

advertentie

Mis dit bijzondere nieuwe initiatief niet. Kom op tijd
voor een entreebewijs, zodat u getuige bent van de
1e ACT!!
Info: inabraam@home.nl
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Kijk en vergelijk
Heden en Verleden
(zie foto’s hier onder elkaar)

Tennissen in Tuindorp
Aan de rand van het Tuindorp, op
de hoek van de Julianalaan en het
Nachtegaalspad, ligt tennisvereniging TV Hercules.

Een nieuwe rubriek, een beetje geïnspireerd
door de vrijdagfoto die op de Tuindorp Facebook
gepubliceerd wordt. Iedere vrijdag verschijnt daar
een oude foto van het Tuindorp.
Het leek ons wel leuk om dit item ook inhet bulletin
op te nemen en dan een foto van de huidige foto
ernaast te plaatsen.

De ongeveer 650 leden kunnen gebruik maken van
vijf gravelbanen en twee all weather banen, allemaal verlicht. Gravel kan bespeeld worden van
begin april tot en met oktober of november, afhankelijk van het weer.

En dan is het verrassend om te zien dat in 110 jaar
tijd niet veel is veranderd in de CT Storkstraat.
Deze foto is van 2015 en de foto daaronder dateert
uit 1905. Wat opvalt is dat het muurtje van het
toegangspoortje van Erve ‘t Lansink nog exact
hetzelfde muurtje is als uit 1905.

De wedstrijdtennissers, zowel junioren als senioren, kunnen meedoen met de tenniscompetitie
onder de vlag van de KNLTB en aan de jaarlijks
georganiseerde clubkampioenschappen. Net voor
de zomervakantie kunnen senioren hun krachten
meten met tennissers van andere verenigingen
tijdens het Hercules open tennistoernooi.

De eik die achter het poortje staat is inmiddels
een ernorme boom. De huizen zijn vrijwel nog in
identieke staat alleen de kleurstelling van o.a. de
vakwerkbalken is aangepast. De brievenbus staat
nog altijd op exact dezelfde plek al heeft de sierlijke
APT (later PTT) brievenbus plaatsgemaakt voor een
moderne brievenbus van PostNL.
En zie je op de onderste foto dat witte huis aan de
rechterkant? Dat is er niet meer, misschien zijn daar
nog foto’s van?

Voor de recreatietennissers zijn er de tossavonden
en het koffietennis, waarbij kaarten bepalen wie
met wie en tegen wie moet spelen. Ook voor de
jeugd is er voldoende te beleven. Eind januari is er
de winteractiviteit, die ons dit jaar in de kermis bij
Preston Palace bracht. Verder is er het ouder-kind
toernooi, komt Zwarte Piet langs bij de pepernotentoss eind november en gaan we dit jaar voor
het eerst op kamp.
Iedereen die zijn of haar tennisvaardigheden naar
een hoger niveau wil brengen kan meedoen met de
tennisles, deze wordt gegeven door Tennis Niels.
Voor de jeugd worden de lessen gegeven volgens
het KNLTB-TennisKids programma, dat de kinderen
op een leuke manier het tennissen bijbrengt en
stimuleert om steeds te verbeteren.
Kom gerust eens langs en kijk of tennissen bij Hercules ook iets voor u is. Op www.tvhercules.nl vindt
u ook de nodige informatie.
(noot redactie: dit artikel is ingekort)
advertentie
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Zet in je agenda
Tuindorp Motortoertocht
Het afgelopen jaar hebben we weer een geweldige
mooie toertocht gereden.Dit keer ging de tocht
richting het gezellige Bronkhorst aan de IJssel . Daar
koffie gedronken met de nodige appeltaart. Toen
het pontje over en via de prachtige dijk richting het
noorden. Bij een restaurant op de dijk nog genieten
van een heerlijke lunch en daarna bij Wijhe weer de
oversteek met het pontje en dan richting Tuindorp.
DIT JAAR……
- wordt het ‘Tuindorp volleybaltoernooi’ gehouden
op 28 juni 2015;
- is het toernooi voor jong (vanaf 11 jaar) en oud ..;
- is er een gereduceerd tarief voor jeugdteams tot
18 jaar;
- maken we bij aanmeldingen van genoeg jeugd
teams een eigen jeugdtoernooi;
- mag je je ook als individu inschrijven;
- hebben we meer zon besteld;
- proberen we voor de kids weer gratis ijs uit te
delen;
- is er dus geen reden om niet mee te doen;
- wordt het vast weer net zo gezellig als alle andere
jaren!!
Info: Thorbeckestraat 14 of 18.
Aanmelden op tuindorpvolleybal@gmail.com

Ook dit jaar gaan we weer. De planning is dit jaar
op zaterdag 5 september 2015. (Bij slechte weersomstandigheden schuiven we het een week op.)
Aanmelden kan bij:
Gerard Vaalt
Marten Meesstraat 2
g.vaalt@ziggo.nl
Met vriendelijke
motorgroet,
Frans, Rob, Martin en
Gerard

*Zoekplaatje * zoekplaatje* zoekplaatje*
De Juiste oplossing van
het zoek plaatje december
werd ingestuurd door
Chantal van der Wei,
namelijk Lansinkweg 18.
Wie weet waar dit zoekplaatje
zich bevindt? Stuur in naar

Boeken- en Streekmarkt Tuindorp ’t Lansink
Kom gezellig langs en geniet van dit unieke evenement bij het C.T. Storkplein

In het centrum van ons mooie historische Tuindorp
’t Lansink in Hengelo wordt op 3 mei voor de 16e
keer een geweldige boekenmarkt georganiseerd.
Boekhandelaren uit het hele land bieden hier
elk jaar in meer dan 100 kramen hun boeken,
stripboeken en ansichtkaarten aan.

tuindorpbulleting@gmail.com
Colofon
Redactieteam: Marja de Jong, Mieke Vermeulen
Herma Smit, Sandra Hiddink, Ardo Leijen, Daniëlle
Damhuis, Kimberly Lotte en Jenny Staudt
tuindorpbulletin@gmail.com T: 074-2433458

Dit jaar is er wederom naast de boekenmarkt een
streekmarkt waar traditionele streekproducten
worden verkocht. De catering wordt verzorgd door
Tuindorphotel ‘t Lansink.
.

St. Tuindorp: Taco Langeberg, secr.
stichting@tuindorphengelo.nl
Wijkcentrum ‘t Lansink
www.sslansink.nl
http://www.tuindorplansink.nl
http://www.facebook.com/tuindorplansink
http://www.twitter.com/tuindorplansink
Geen bulletin ontvangen? Bel 2433458
Deadline copy editie augustus: 15 juli
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Wilt u er even tussenuit en zoekt u
een fijne vakantieplek waarvoor
u niet uren in de auto
hoeft te zitten?
In de heuvels van de Belgische Ardennen, midden in
een bosrijke omgeving staat op vakantiepark
Sunclass-Durbuy ons leuke vakantiechalet op nr. 97.
Zie www.chaletdurbuy.nl voor onze aanbiedingen.
Bel 06 538 139 05 of mail c.strikker@gmail.com
voor een reservering
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