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Van de redactie en de bestuurstafel
De redactie heeft erg haar best gedaan om deze
uitgave van het bulletin voor 13 december uit te
brengen. Waarom? Omdat zondag 13e december
het Oud Engels Straattheater in coproductie met
Big Tyms een kort historisch toneelstuk ten tonele
brengt. Het bijzondere is dat het toneelstuk speciaal hiervoor geschreven is. En de schrijfster is
niemand minder dan Michelle Visser, Tuindorpbewoonster en schrijfster van historische romans. Wat
een mooie samenwerking.

Van de bestuurstafel

Jubileum
Op de drempel van
het aanbreken van een
nieuw kalenderjaar
realiseren we ons dat
een bijzonder jaar aanbreekt: op 21 maart 2016
bestaat Stichting Tuindorp namelijk precies 25 jaar.
Oftewel: we duiken een jubileumjaar in. Op zich
klinkt dat merkwaardig, want ons Tuindorp is immers al ouder dan 100 jaar… Verklaring? Gemeentelijke bezuinigingen in 1987 waren de oorzaak dat
het natuurbad in de Tuindorpvijver met sluiting
werd bedreigd. De ‘Vrienden van het Tuindorpbad’
pikten dat niet en na een indrukwekkende protestoptocht van vele buurtbewoners naar het stadhuis
en een bewogen raadsvergadering, werden de
bestuurlijke meningen gelukkig ‘gereset’. Dat was
de aanleiding dat er een Stichting Tuindorp werd
opgericht om de specifieke Tuindorp-belangen beter
te kunnen behartigen. Na deze succesvolle actie
werd in 1995 vanuit Stichting Tuindorp, speciaal
voor de organisatie van het zwembad, de Stichting
Beheer en Exploitatie Tuindorpbad opgericht. Hoe
dan ook: in 2016 gaan we het 25-jarig jubileum van
onze Stichting Tuindorp op gepaste wijze vieren. Als
verjaardagscadeau gaan wij alle bewoners van Tuindorp om een (éénmalige) donatie vragen, maar over
die plannen komen wij begin 2016 nader op terug.

Ook zal u het waarschijnlijk al lezend opvallen dat
het papier binnenin minder glossy is. Dat heeft een
reden, want op zo’n glossy papier kun je geen kleurplaat inkleuren met potlood of stift. En dat leek ons
een leuk idee, nu er steeds meer jonge gezinnen in
Tuindorp wonen. Zo is ons blad ook een beetje voor
de kinderen. Uiteraard mag u ons laten weten wat
u van deze uitgave vindt.
Dat kan via tuindorpbulletin@gmail.com .
Uw reactie is meer dan welkom.
Waar we ook heel blij van worden is dat mensen
de moeite nemen een verhaal of foto in te zenden.
Zo gaat het Wijk- en Tuindorpbulletin echt leven.
In deze uitgave een inzending van een jeugdherinnering + foto van toen erbij. En bij iemand anders
hebben we oude foto’s opgehaald en direct een
interviewtje afgenomen. Uit de Ketelstraat kwam
een verslag van de allereerste gezamenlijk burendag met de Weversweg en de kennismaking met de
nieuwe bewoners aan de Ketelstraat.
En gelukkig kunnen we steevast rekenen op een
trouwe bijdrage van het Bad en Big Tyms/ACT.

Zonnepanelen

In de vorige twee Tuindorpbulletins werd al iets geschreven over het project ‘Tuindorp Zonnepanelen’.
Als bestuur ontvangen we daar ook regelmatig vragen over, want de belangstelling voor zonnepanelen
op eigen dak neemt toe. Echter, ons Tuindorp valt
onder de regels voor een beschermd stadsgezicht
en we willen de uitstraling van ons Tuindorp zo authentiek mogelijk houden.
Inmiddels hebben de drie initiatiefnemers Lex Hilbers, Kees Smitskamp en Guido Weber een goed
alternatief in ontwikkeling: op het dak van ROC ‘De
Gieterij’ kunnen 1.500 panelen worden geplaatst.
Daarbij is het bestuur van de school bereid om die
panelen in samenwerking met bewoners van Tuindorp te plaatsen.

In ieder geval bedankt voor al uw leuke reacties
afgelopen jaar en alvast een gelukkig Nieuwjaar
toegewenst.
De redactie

zie volgende bladzijde>>>
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Burendag en nieuwe buren

15 mei 2016
Een nieuwe ACT

Er komt een nieuwe ACT!!
Afgelopen jaar heeft toneelgroep Big Tyms in Tuindorp een nieuw initiatief ontplooid. Actief Cultureel
Tuindorp, ook wel act.

Als u wilt weten hoe het allemaal gaat werken, kom
dan naar de informatiebijeenkomst, die speciaal
over dit onderwerp wordt georganiseerd:
maandag 18 januari 2016, om 19.30 uur in Wijkcentrum ’t Lansink. Let wel: uw komst is geheel
vrijblijvend, het dwingt u tot niets en u mag alles
vragen.

Er waren 3 podia in de wijk met prachtige optredens van Roos Blufpand (zang) , Ivo Staudt
(muziek), Bert de Haan (poëzie), Inmotion (dans ),
“Lage Dames Hoge Heren” (koorzang) en Big Tyms
(theater).

Informatie
Voor de actuele informatie van alle gebeurtenissen
in onze wijk verwijs ik naar onze website van Stichting Tuindorp: www.tuindorplansink.nl. Daarin staan
ook de juiste data van de vele activiteiten die in
Tuindorp worden georganiseerd. En daar is ook een
‘webshop’ en een ‘facebook-pagina’ aan gekoppeld.
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!

Tijdens de wandeling tussen de drie podia ontmoetten de bezoekers Straattheater (Raar Bezoek),
Jambé ( Papé) en Rohnradturnen (HGV). We hebben, na onze eerste act, veel leuke reacties gekregen en dus komt er een 2e act.
De organisatie van act is al weer volop aan het werk
met de voorbereidingen. Bij deze act hebben wij
ook weer veel vrijwilligers nodig, dus lijkt het u leuk
om mee te helpen, meld u dan aan bij:
inabraam@home.nl

Roel Kok, voorzitter Tuindorp

Welkom nieuwe bewoners

Welkom nieuwe buren van de Ketelstraat! Na veel renovatiewerk zijn de huizen aan de Ketelstraat klaar aan
het einde van afgelopen zomer. Er komen in zes huizen nieuwe bewoners. Een mooie gelegenheid om de
burendag samen met hen te vieren, vonden we. Enkele buurtbewoners doen een voorzetje en al gauw blijkt
dat iedereen enthousiast is. Ook de bewoners van Plein 1918 worden uitgenodigd en dan blijkt dat de Weversweg op hetzelfde moment ook een burendag houdt. We steken de koppen bij elkaar en maken er gezamenlijk
een mooi feest van.
Voor de kinderen is er in de Weversweg een houtdorp, op het Plein staat een springkussen en er zijn allerlei
spellen op straat. Voor de ouderen beginnen we met koffie en thee. En wat kunnen onze buren lekker bakken!
Iedereen steekt de handen uit de mouwen. We nemen ons eigen meubilair mee en het feest kan beginnen.
Hoe doen de andere straten in Tuindorp dat? Worden er meer straatfeesten georganiseerd? Het blijkt zelfs dat
je subsidie kunt aanvragen om je buurt te verfraaien. Hoe mooi zou het zijn als we de koppen bij elkaar steken
en de buurt weer een mooie impuls kunnen geven....
Inmiddels is het december en staan er weer allerlei andere evenementen op de agenda en kunnen wij terug
kijken op een geslaagde burendag. Wie meldt zich aan om het volgend jaar te organiseren?
Namens de organisatie: Karin, Carolien, Audrey en Jeannette
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Impressies
Rubriek: achtergrond straatnamen Tuindorp: Marten Meesstraat
Vanaf de vorige editie staat er in elk bulletin een kort artikel over de herkomst van een straatnaam uit Tuindorp ’t Lansink. Mocht u informatie/anekdotes of bijzonderheden weten over een straat of haar bewoners
meld het ons dan. Eventueel kunnen wij er een artikel aan wijden of de verkregen informatie verwerken.
Marten Mees, zoon van Rudolf Adriaan Mees, kassier, en Maria Elisabeth
Adriana Ackersdijk wordt op 28 oktober 1828 geboren te Rotterdam. Hij
volgde het Erasmiaans Gymnasium en in 1848 ging hij studeren aan de
Utrechtse Universiteit waar hij op 20 mei 1854 magna cum laude promoveerde op ‘De assecuratione in salvam navigationem quae dicitur’. Na een
korte tijd in de advocatuur kwam hij aan het werk op het kantoor R. Mees &
Zoonen als deskundige op het gebied van verzekering. Mees trad op 4 juni
1856 in het huwelijk met Anna Hendrina van Teutem. Uit dit huwelijk
werden drie zonen en twee dochters geboren.
Maatschappelijk bewogen
Marten Mees - bankier, kassier en makelaar in assurantiën –behoort tot de kern van een groep zakenlieden die
veel initiatieven in Rotterdam ontplooiden. Zo komt zijn naam voor bij de Rotterdamsche Bank en Amsterdamsche Bank (opgenomen in ABN AMRO), en in de Rotterdamse haven en de Holland-Amerika Lijn.
Mees werd omschreven als maatschappelijk bewogen ondernemer. Mees speelde zo ook een hele belangrijke
rol in ‘Het onderling Crediet’ waardoor zwakkeren in de samenleving ook krediet konden krijgen.
Ontmoeting met Stork
In 1870 kwamen M. Mees en C.T. Stork met elkaar in contact via de gemeenschappelijke vriend Hendrik Muller. De aanleiding kwam door Stork, deze verkeerde in financiële moeilijkheden en zocht toen een investeerder. Er ontstond een hele hechte vriendschap waar nog veel correspondentie van te vinden is met bijna niets
anders dan lofuitingen. Dat deze heel hecht was bleek eveneens toen in 1879 Mees in financiële nood verkeerde. Stork vertrok onmiddellijk naar Rotterdam om volledig hulp te bieden en stelde zijn halve vermogen
ter beschikking.
Uit het dagboek van C.T. Stork 20 april 1872:
“Voor eenigen tijd leerde ik kennen Mr. M. Mees te Rotterdam. Wat doet het goed, zulke mensschen te leeren
kennen. Toen ik hem over mijne zorgen sprak, begreep hij mij dadelijk en verklaarde zich bereid te trachten
mijn finantieele zorgen, waaronder ik sedert 3 a 4 jaren in meerdere mate dan ook gebukt ga, te lenigen en
hij voegde de daad bij het woord. Ook al gelukt hem niet, wat hij zich voorstelt, hij heeft een onuitwischbare
indruk in mijn hart achtergelaten. ………… Lieve vrouw en kinderen! Houdt dien man in hooge waarde en zegt
hem na mijn dood, dat ik hem innig lief had. Zulke karakters treft men zoo zeldzaam aan. Ik hoop, dat hij mij
ook zal begrepen hebben. Heeft mijn karakter ook veel overeenkomst met het zijne? Ik hoop het van ganscher
harte!”
Op 20 juli 1895 schrijft Mees naar aanleiding van het overlijden van C.T. Stork:
“Ik geloof, dat, na zijn eigen kinderen, niemand zoo aan hem gehecht was, als mijne vrouw en ik. Mijn vrouw
zeide het nog van middag, hoe hij en ik voor elkander geen geheimen hadden. Letterlijk over alles vroegen wij
elkanders raad; en dit was omdat wij elkander volkomen vertrouwden, en omdat wij wisten, dat wij beiden
in elkanders lief en leed deelden. Maar voor U allen is het verlies onherstelbaar; want zijn helder oordeel, zijn
energie bij tegenspoed, zijn optimisme in goeden zin, waren merkwaardig. En dan zulk een karakter, als hij
had, de liefde die hij voor U allen had, maakten dat hij als ideaal was.”
Op 7 februari 1917 overlijdt Mr. M. Mees op 89-jarige leeftijd.
Marten Meesstraat heeft op dit moment een bebouwing van 30 woonhuizen met ruime voortuinen.
De jongste bebouwing dateert van maart 1926 en voor zover bekend het laatste in 1927.
Bronnen: Man van de Daad, gemeentearchief van Rotterdam, www.resources.huygens.knaw.nl, geschreven en overgenomen door Kimberly Wennink-Lotte .
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Ingezonden ...door Egbert Willem van den Bos
In 1940, ik was toen 12 jaar, ging ik naar de Mulo.
De eerste oorlogsjaren verliepen voor ons vrij rustig,
wel vielen er een paar bommen naast de Tuindorpschool. Het eerste oorlogsslachtoffer, Meneer
Bokhoven, verloor daarbij een been. We hoorden
hem schreeuwen van de pijn. Op zaterdagmiddag
stond ik in de tuin te kijken hoe de bommenwerpers
(muskito’s) overvlogen om Stork te bombarderen.
De meeste bommen vielen ernaast o.a. in de CT
Storkstraat en de Binnenweg.
Wij jongens vonden het reuze spannend. Na de
oorlog kwamen er aan de Oelerweg andere winkels
bij : juwelier Bieleman, Weyschede electrische apparaten, de Gruyter en Jamin. Na de Mulo ging ik
aan het werk als jongste bediende bij de gasfabriek.
Ik heb een heerlijke jeugd gehad op Tuindorp.

In 1926 kreeg mijn vader een baan als bankwerker
bij Stork en mijn ouders verhuisden naar een splinternieuwe woning van de bouwvereniging aan
de Oelerweg, waar ik in 1927 werd geboren. Het
was een nieuwe wijk en iedereen kende elkaar.
Tegenover ons had je de sigarenwinkel van Teesink,
Weegink de slager, Derkink manifacturen, cafe van
Looi en de groentewinkel van SmitWij vermaakten ons op een terrein bij het kleine kanaaltje met
vuurtje stoken en aardappels poffen. De Bethleumkerk stond er nog niet.
Ik herinner me dat we als kind op de stoeprand zaten om nummerborden te noteren van langsrijdende
auto’s. Er waren toen nog maar weining auto’s en
er werd dan ook luid gejuicht als er weer eentje
aankwam. Aan het nummerbord kon je zien waar
de auto vandaan kwam, meestal uit Overijssel, maar
soms kwam er iets bijzonders langs.

Bijlage: foto van mij en mijn zus achter het huis aan de
Oelerweg.

Achter het huis speelden we in het pad. Er stond
een kleine kas en een paar veldjes met bloemen van
de winkel aan de Krabbenbosweg, die ook bloemen
op de markt verkocht. Ik mocht soms meehelpen.
Later kwam daar een timmerwerkplaats van de
woningbouwvereniging. Ook speelden we in de
Buitenweg, plein 1918 en in de speeltuin, waar mr.
Warmelink de oppasser was. Naast de speeltuin
was een weiland met koeien. Aan de Ketelstraat
stond een clubhuis waar we konden figuurzagen en
knutselen. En zomers natuurlijk zwemmen in het
Tuindorpbad, waar badmeester Dokter ons aan de
hengel leerde zwemmen. We verveelden ons nooit.

Met dank aan
alle trouwe
adverteerders

Toen ik zes jaar was, ging ik naar school 3, later de
Tuindorpschool, waar nu de Klokstee staat. We kregen les van juffrouw Roorda en juf Jans, meester
Beuzel en meester Drent. Ik kan me nog herinneren
dat we telefoonles kregen, maar bijna niemand had
nog een telefoon. En één keer in de week in optocht
naar het Badhuis, waar we gingen douchen.
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Heden en verleden en uit de oude doos
heden en verleden

De foto’s zijn genomen door de poort tussen de twee winkelhuizen aan het CT Storkplein. De poort geeft uitzicht op de winkelgalerij. Opvallend is hoe anders het straatbeeld is zonder geparkeerde auto’s. In de foto uit
1913 is een paard met wagen (enkelspan) te zien. Tot ongeveer 1970 waren er verschillende beroepsgroepen
(melkboer, groenteboer en bakker) die met paard en wagen de straat op gingen om hun waren te bezorgen.

Vier generaties vanuit hetzelfde huis
We zijn even op bezoek in huize Conradstraat 2. Een bijzonder adres, want vanuit deze voordeur zijn vier
generaties in het huwelijk getreden. Jolanda, inmiddels gepensioneerd, vertelt in een notendop hoe dit zo is
gegaan.
Haar opa en oma kwamen in de dertiger jaren als jong stel in dit huis wonen. Na hun dood trok hun inmiddels
getrouwde dochter hierin, met hun kinderen, waaronder de driejarige Jolanda. Zij was de derde generatie die
vanuit dit huis het ja-woord zei, toen ze trouwde met Gerrit Tanke. Inmiddels zijn zij samen wat kleiner gaan
wonen op een mooi appartement in de Woolderes en wordt het huis nu door hun dochter Nancy met haar
gezin bewoond. Zo zijn zowel Jolanda’s grootouders, haar ouders, zijzelf en ook haar dochter allemaal getrouwd vanuit hetzelfde ‘nest’ aan de Conradstraat. Dat Jolanda daar heel goede herinneringen aan heeft, blijkt
wel uit haar enthousiaste verhalen over vroeger. Zo weet ze nog goed dat ze af en toe de melkboer mocht
helpen met het langsbrengen van de melk, eerst ‘los’ , later in de dikke melkflessen. We zouden de hele middag kunnen blijven luisteren, want Jolanda weet nog veel te vertellen over haar jongere jaren in Tuindorp.
Zeker is dat ze hier met heel veel plezier gewoond heeft.
De redactie
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Oud Hollands Straattheater
13december op CT Storkplein

Het is 22 november 2015 en alweer
de derde editie van Tuindorp culinair
in het prachtige Hotel ‘t Lansink.

Op zondagmiddag 13 december 2015 vindt voor de
vierde keer het Oud Engels Straattheater plaats op
het C.T Storkplein.

Dit keer was de ontmoeting in een
nieuwe gerenoveerde ruimte aan de
achterzijde van het hotel. Modern en
eigentijds en toch deed het recht aan de uitstraling
van het historische pand.

De vele enthousiaste reacties vanuit en buiten de
wijk Tuindorp ‘t Lansink zijn voor ons een mooie
stimulans geweest om dit festijn weer te organiseren.

De ruimte leende zich ook voor het vertonen van
oude Tuindorpfoto’s en zelfs twee filmpjes van
Tuindorp werden vertoond. Deze zijn ook op de
website van Tuindorp te vinden.

Terug naar de tijd van paard-en-wagen, de koets,
Oliver, Scrooge, Christmas Carols,toneel, muziek,
weeskinderen, dans, verhalen, ganzen,schapen en
de geur van versgebakken wafels en scones.
Bij de start van dit evenement in 2009 was het motto ‘Voor en door de wijk’ en dat zal ook dit keer
weer het uitgangspunt zijn.

Het diner, buffet of hoe je het ook wilt noemen was
eigenlijk een soort combinatie van uitserveren van
kleine culinaire gerechtjes die bijzonder van smaak
waren. En in buffetvorm kon men kiezen uit verschillende soorten ham met stokbrood en sauzen.

Bijzonder is dan ook dat Tuindorper en schrijfster
van historische romans Michelle Visser speciaal
voor deze gelegenheid een toneelstukje voor Big
Tyms heeft geschreven.

Het was weer zeer geslaagde namiddag met veel
nieuwe ontmoetingen en bijzondere hapjes en
goede wijn. En niet alleen buren ontmoeten buren,
maar buren namen ook hun buren mee naar dit
festijn.

Bewoners van verschillende straten, het Hofje,
maar ook Hotel ‘t Lansink hebben zich de afgelopen
keren bijzonder actief getoond en ook dit jaar hebben Tuindorpers zich aangemeld.
Figuranten nemen een belangrijke plaats in en
maken het oud Engelse plaatje compleet .

Menu

Brood/Charcuterie/Tapenade
Gemarineerde zalm/Avocado/Radijs/Yoghurt
Muskaat Pompoen/Chutney/Nootmuskaat/
Knoflook
Gamba/Risotto/Strandkrab
Hertenwang/Aardappel/Quinoa/Mosterd Jus/Ui
Crême Brulee

Dus komt dat zien!!

Prettige kerstdagen en
een gezond en gelukkig
2016 van de gehele
redactie van het
Tuindorpbulletin

Tuindorp culinair
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Kijk en vergelijk
Berichten van het Bad
De zwem4daagse in het Tuindorpbad 2015

Door Bep Reits

Wanneer plan je de zwem4daagse? Níet eind mei,
dan is het water nog te koud. Half juni hebben de
kinderen vaak alweer afscheid van dit, een laatste
wedstrijd of een feestje van andere sporten. Dan
volgt er de zomervakantie. We kunnen in verband
met de kortere dagen en de watertemperatuur de
zwem4daagse ook niet te laat plannen in het seizoen. Maar ook weer niet direct na de zomervakantie, want dan hebben de kinderen al weer gelijk
zoveel wat ze moeten. Dus daarom was dit jaar de
8e zwem4daagse van 24 t/m 28 augustus 2015.

Na, een voor het bad, goede
zomer is het bad op 15 sep.
gesloten.
De onderhoudscommissie heeft het bad winterklaar
gemaakt, een hele klus weer ieder jaar. En zoals u
wellicht al gezien hebt, heeft Huub Mikx met veel
mankracht een bushokje geplaatst op de steiger.
Er zijn meer bezoekers geweest dan in het vorig jaar
en er zijn ook meer abonnementen verkocht. Dankzij
de hulp van een 60-tal vrijwilligers is het allemaal
goed verlopen en daarvoor wil ik bij deze iedereen
heel hartelijk bedanken. Jullie weten dat zonder jullie het bad echt niet zou kunnen blijven bestaan.

Het concept is bedacht in 2008 en het is nog altijd
een feest om eraan deel te nemen. Tegen kostprijs
is er voor elke deelnemer een rijkdom aan lekkers
en plezier (als je je prestatie geleverd hebt
natuurlijk!

Dankzij de watertemperatuur van 20 graden hebben
120 mensen aan de zwemvierdaagse in augustus
meegedaan. Het was een gezellig gebeuren. Het volgend jaar wordt het eerder in het seizoen gehouden
vanwege de schoolvakantie. Ook zijn wij weer van
plan de prestatietocht in ere te herstellen, hij wordt
dan op dinsdag- en of donderdagavond gehouden.
Zodra er meer bekend is, hoort u van ons.

Dit jaar waren er al 45 voorinschrijvingen van de in
totaal 120 deelnemers. Het mooie weer zal er zeker
een rol bij hebben gespeeld.
Maar wat gebeurde er op de maandag? Donder en
bliksem speelde ons parten. De badjuffen floten de
zwemmers na 10 minuten uit het water. Toen het
weer rustig was, konden de zwemmers weer snel in
het water en verder zwemmen. Maar later moesten
de zwemmers er weer uit voor het natuurgeweld.
Na het oponthoud konden de zwemmers ongestoord verder zwemmen tot 19.30 uur, want toen
scheen de zon weer.

U weet dat u iedere eerste dinsdag van de maand
tussen 14.00 en 16.00 uur boeken, platen ,c.d’s
en d.v.d.’s. kunt inleveren ? Deze willen wij graag
verkopen op de boekenmarkt in juni, de opbrengst
is uiteraard voor het bad. Ook kunt u nog Tuindorpvlaggen kopen, 25,00 euro per stuk en de afmetingen zijn 1,5 bij 2,5 meter.

Ondanks het (on-)weer van maandag hadden
we dinsdag toch nog nieuwe inschrijvingen, tot
vreugde van de vrijwilligers van het bad.

Vanaf 15 mei 2016 kan er weer gezwommen worden,
ook op dinsdag- en donderdagavond (weer of geen
weer) van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Het weer was ons verder goed gezind, dus kon er
lekker gezwommen en genoten worden. Er waren
dit jaar veel mensen die de zwemmers kwamen
aanmoedigen, dat vinden we allemaal heel leuk en
fijn.

Kom goed de winter door en wij zien u graag in mei
weer terug in ons mooie Tuindorpbad.

De medailles worden op donderdag en vrijdag uitgereikt aan de apetrotse kinderen. En natuurlijk
aan de ouders, want dat is het fijne van ons bad; de
ouders zwemmen graag met de kinderen mee. En
daar zijn de badjuffen en onze vrijwilliger erg trots
op.
Graag tot volgend seizoen en dan zal de zwem4daagse VOOR de zomervakantie plaatsvinden.
Badjuf Linda
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Overige mededelingen
midwinterhoorn

Buurtbemidddeling
Hengelo, één van de 216 gemeenten met buurt
bemiddeling.

In onze fraaie wijk
klinkt al jaren het
geluid van de Midwinterhoorn. Deze Twentse
traditie wordt hier in
ere gehouden en
gestimuleerd door de in
2003 opgerichte vereniging Lansink Mirreweenterhoornbloazers.
De thuisbasis van de
vereniging is de fraaie
vijver in het Tuindorp ‘t Lansink.

In Hengelo draait buurtbemiddeling al voor het
zevende jaar. Buurtbemiddeling is een gezamenlijk
initiatief van de gemeente Hengelo, woningbouwcorporatie Welbions, Politie Twente en SCALA
Welzijn en is een door het CCV erkende buurtbemiddelingsorganistaie. Hengelo kent 12 vrijwillige
buurtbemiddelaars. Per jaar worden zo’n zestig
zaken aangemeld. Niet alle zaken zijn geschikt voor
buurtbemiddeling. In 2014 zijn van de 38 geschikte
zaken er 31 zaken opgelost. Dit is 81 % en scoort
daarmee ruim boven het landelijke gemiddelde van
68%. De meeste zaken hebben te maken met geluidsoverlast (45% van de meldingen) en pesterijen
(15%). Ook een combinatie van geluidsoverlast en
pestgedrag komt vaak voor.

Tijdens het blaasseizoen, vanaf de eerste advent
tot Driekoningen (6 januari), hoort U op de achtergrond een midwinterhoorn.
Op 30 november a.s. is de eerste advent, en dat
betekent dat het midwinterhoornblaas-seizoen
weer van start gaat. Voor tijden en locaties zie het
blaasschema op onze website.

Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij
buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2007 kwam 23% van de aanmeldingen direct van bewoners zelf. In 2014 is het aantal
zelfmelders landelijk gestegen naar 45%. Dit blijkt
uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Lansink Mirreweenterhoornbloazers
www.midwinterhoorn.info
P.S. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Overlast van de buren
Veruit de meeste klachten gaan over geluidsoverlast door hard praten, luidruchtig gedrag en harde
muziek. Ruzie door overhangende takken, rookoverlast door barbecue of vuurkorf en ander leed
in de tuin zorgen ook voor veel klachten, gevolgd
door overlast van dieren.

Colofon
Redactie:
Marja de Jong, Mieke Vermeulen, Herma Smit,
tuindorpbulletin@gmail.com
T: 074-2433458

Werkwijze
Buurtbemiddeling drijft grotendeels op de inzet van
getrainde vrijwilligers. Zij helpen buren hun conflicten op te lossen. De lokale buurtbemiddelingsorganisatie wordt in goede banen geleid door een
professionele kracht.
Bewoners kunnen een beroep doen op de hulp van
buurtbemiddelaars in 216 gemeenten; een aantal
dat gestaag groeit. In 2007 waren dat er 77.

Coördinatie bezorging:
Daniëlle Damhuis,
Kimberly Lotte en Jenny Staudt
Krant gemist: bel de redactie
Fotografie: Sandra & Arno Hiddink, Ardo Leijen
St. Tuindorp: Taco Langeberg, secr.
stichting@tuindorphengelo.nl

Meer informatie
Meer informatie over buurtbemiddeling kunt u krijgen bij Hermien Leussink (coördinator) van SCALA
welzijn, telefoonnummer: 06-14132947 of via email:buurtbemiddeling@scalawelzijn.nl

http://www.tuindorplansink.nl
http://www.facebook.com/tuindorplansink
http://www.twitter.com/tuindorplansink
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Deadline copy editie april: 1 maart

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 3 januari 2016
Wijkcentrum ’t Lansink
Twijnstraat 6 – 8
van 15.00 tot 17.00 uur
Namens het bestuur van de Stichting Tuindorp ’t Lansink, maar ook namens het
bestuur van Wijkcentrum ’t Lansink, nodig ik U van harte uit om gezamenlijk het
nieuwe jaar 2016 in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje.
Daarbij blikken we kort terug op het afgelopen jaar 2015, maar werpen
we tevens een vooruitblik op alle activiteiten in onze wijk in 2016.
Roel Kok, voorzitter Stichting Tuindorp,
Jan Willem Korenromp, voorzitter Wijkcentrum ‘t Lansink
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