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Van de redactie en de bestuurstafel
waarvoor de bewoners van de Marten Meesstraat
zich kunnen aanmelden via het 06-nummer van
Harold: 06 55 17 54 75.
Andere bewoners van Tuindorp kunnen zich
aanmelden bij de ‘WhatsApp Buurtpreventie
Hengelo’. Voor inschrijving verwijs ik naar
‘google’, waarbij u kunt intypen: ‘buurtpreventie
Hengelo’, waarna u zich kunt aanmelden voor de
wijk ‘Tuindorp’. (Let op: dit is geen gemeentelijke
whatsapp, maar een initiatief van inwoners van
Hengelo.) Hoe dan ook: de bedoeling is uiteraard dat
we met ons allen beter een oogje in het zeil kunnen
houden en direct reageren bij onraad in onze wijk.

Van de redactie
Tupo? Wie van u herinnert zich dat bovenstaande
uitgave daadwerkelijk door uw brievenbus gleed?
We praten over 1953, in dat jaar verscheen het
eerste Tuindorpbulletin. Nou, ‘bulletin’? Dat is een
iets te modern woord voor het krantje van toen.
De verschillen met ons huidige blad zijn niet zo
moeilijk te vinden. Maar veel belangrijker is de overeenkomst: wat prachtig toch, dat er al zolang een
vorm van verbondenheid in de wijk bestaat!

Gelukkig! Het voorjaar breekt weer aan en er staan
weer diverse Tuindorp-activiteiten op de kalender.
De Ronde om de Vijver op zaterdag 23 april, de
Boeken- en Streekmarkt op zondag 1 mei en act
(Actief Cultureel Tuindorp) krijgt in 2016 een vervolg
na de uiterst succesvolle start in 2015 op zondag
15-05. En Tuindorp on Tour bezoekt dit jaar o.a.
twee tuindorpen in Rotterdam in het weekend van
11 en 12 juni a.s. (zie elders in dit blad). En daarna
op zondag 19 juni is al weer de Kunstmarkt aan de
Vijverlaan! En niet te vergeten, vanaf medio mei gaat
voor alle zwemmers het Tuindorpbad weer open.
Wij verheugen ons op de komende periode!

Nu we het toch over herinneringen hebben: weet u
nog wie er aan de basis stond van de HBS? En wat
heeft onze wijk daarmee te maken? Als u dit bulletin
doorleest komt u het antwoord tegen. Natuurlijk
kijken we niet alleen terug aan het begin van de
lente. Nog even en we kunnen alweer een frisse duik
nemen in het Tuindorpbad. Er staan weer genoeg
activiteiten in de wijk op het programma, waarbij
ook altijd nog wel wat hulp gebruikt kan worden.
Vóór elkaar en mét elkaar is toch eigenlijk waar het
om gaat.

Voor de actuele informatie van alle gebeurtenissen in
onze wijk verwijs ik naar onze website van Stichting
Tuindorp: www.tuindorplansink.nl. Uiteraard
zijn we ook te volgen via Facebook en Twitter (@
tuindorplansink). Daar worden ook de juiste data
genoemd 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!

De redactie

Roel Kok, voorzitter Tuindorp
van de bestuurstafel
Inbraken en vernielingen. In de afgelopen
winter- periode hebben diverse bewoners van
ons Tuindorp er mee te maken gehad. In de
Marten Meesstraat werd een auto opengebroken,
waarna de airbags werden verwijderd. Diverse
woningen aan de Vijverlaan hadden te maken met
inbraak en vernielingen: fietsen werden gestolen,
plantenbakken van muren gesloopt en andere
vernielingen aangericht. Om de veiligheid in de
Marten Meesstraat te verhogen, hebben Harold
van Berkel en Martin & Jacqueline Vollenbroek een
What’s App voor de straat ingericht: ‘Veilig MM’,
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Wat staat er te gebeuren?
De 2e

act komt eraan!!

act

Wie wil ons bij
helpen?
Vorig jaar hebben we geweldige hulp gehad van een
groep vrijwilligers. Ook dit jaar hebben wij weer
tien vrijwilligers nodig die aanwezig zijn bij de verschillende optredens.

Het programma is rond, we
hebben weer negen heel
gevarieerde en professionele
optredens op zondagmiddag
15 mei tussen 13.30 – 17.00
uur in Tuindorp ‘t Lansink.
Dit jaar is er iets meer tijd tussen de optredens
gepland zodat bezoekers ook even kunnen zitten om
iets drinken. Ook is er dit jaar een afterparty. Na de
optredens is er tot 18.00 uur gelegenheid om samen
na te praten en iets te drinken bij de Tuinzaal van de
Vijver. act is toegankelijk voor iedereen met een geldig toegangsbewijs, maar is in principe bedoeld voor
volwassenen en oudere jeugd.

Naast een klein bedankje en consumptiebonnen kunnen de vrijwilligers dit jaar ook een deel van het programma meemaken.
Dus, wil je ons helpen, mail dan z.s.m. naar
inabraam@home.nl
1 mei - Boekenmarkt - CT STORKPLEIN

Roos Blufpand, van wie zoveel mensen vorig jaar
hebben genoten komt
weer zingen. Sheila zal
ons verrassen met een
buikdansshow. Niels
Harder, bekend van TV,
gaat goochelen. Anne
van der Meiden komt
voorlezen in het Twents uit eigen werk, hij maakt
zich al jaren hard voor de streektaal.
Nostra Dames, een Hengelose a-capella groep van
vier dames zingt prachtige liedjes in het Nederlands,
het Twents en andere talen. Theatergroep Raar
bezoek, waar u vorig jaar zo om gelachen hebt, zal
u weer ‘te grazen nemen’ op straat. HGV geeft een
demonstratie op de trampoline. Jan Bouke Zijlstra
komt met zijn zelfgemaakt draaiorgel en natuurlijk
speelt Big Tyms weer een eenakter.

Alweer voor de zeventiende keer organiseert
Stichting Boekenmarkt Hengelo de traditionele
boekenmarkt rondom het C.T. Storkplein.
Ook dit jaar wordt de boekenmarkt gecombineerd met
een streekmarkt, waarbij traditionele streekproducten
verkocht worden.

De catering wordt verzorgd door
Tuindorphotel &
Restaurant ‘t Lansink.

Het lijkt ons weer een prachtig gevarieerd aanbod.
Kaarten € 7,50 zijn vanaf 11 april te koop bij:
•

Buurtcentrum het Lansink - Twijnstraat

•

Roel Kok – Vijverlaan 51

U bent van harte welkom op:
zondag 1 mei 2016 van 10.00 tot 17.00 uur.

of te bestellen en af te halen bij onderstaande
adressen.
www.tuindorplansink.nl
inabraam@home.nl
Let wel, er is
een beperkt
aantal kaarten,
dus op is op.
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rubriek straatnamen: Thorbeckestraat

Thorbeckestraat

Johan Rudolph
Thorbecke, zoon
van Frederik Willem
Thorbecke, koopman
en tabaksfabrikant,
en Christine Regine
Thorbecke werd
op 14 januari 1798
in Zwolle geboren.
Thorbecke bezocht
de Latijnse school
in Zwolle en kreeg
privé-onderwijs.

Hij studeerde aan het Athenaeum in Amsterdam en
de universiteit in Leiden waar hij in 1820 cum laude
promoveerde tot doctor in de letteren. In 1825, na
een studiereis in Duitsland, werd hij benoemd tot
buitengewoon hoogleraar in de letteren aan de universiteit van Gent.
De Belgische revolutie van 1830 dwong hem Gent te
verlaten. Na de breuk keerde hij weer terug naar Leiden. Daar werd hij een paar jaar later aangesteld als
hoogleraar aan de juridische faculteit. Binnen enkele
jaren groeide hij uit tot dé grondwetdeskundige van
Nederland.
Thorbecke trad op 15 juli 1836 in Tharand (Saksen)
met Adelheid Solger (1817-1870) in het huwelijk. Uit
dit huwelijk werden twee dochters geboren en vier
zoons, van wie er drie op jeugdige leeftijd overleden.
In 1844 voor een korte termijn in de Tweede Kamer
gekozen, maakte hij van de gelegenheid gebruik om
de grondwets-herziening op de politieke agenda te
zetten. Thorbecke was de centrale figuur van een
groepje van negen kamerleden dat in december 1844
een voorstel tot ingrijpende constitutionele hervorming indiende, het zogenaamde Negenmannen-voorstel. Het voorstel werd niet in behandeling genomen,
maar toen in 1848 overal in Europa revoluties uitbraken en zelfs in Amsterdam een oproer plaatsvond,
wist Thorbecke koning Willem II ervan te overtuigen
dat ingrijpende hervormingen onontkoombaar waren.
Na afloop van de grondwets-herziening werd Thorbecke tot lid van de Tweede Kamer gekozen. Tijdens
zijn eerste periode als minister (1849-1853) heeft
Thorbecke de nieuwe grondwet uitgewerkt en bevestigd in belangrijke wetgeving: de kieswet, de provinciale wet en de gemeentewet. Uit de jaren van zijn
tweede ministerschap (1862-1866) is de onderwijs
wetgeving bekend die de hogere burgerschool
(HBS) in het leven riep.
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Thorbecke was liberaal. Zijn liberalisme was onder
Duitse invloed sterk historisch gekleurd en pragmatisch. In zijn streven naar constitutionele hervorming
en economische en maatschappelijke vernieuwing
heeft Thorbecke met geestverwanten uit de provincie
contact onderhouden en samengewerkt.
Bij zijn bezoek aan Twente in 1854 leerde Thorbecke
de fabrikanten HJ. van Heek en C.T. Stork kennen. Bij
Van Heek in Enschede ging hij na zijn aftreden als
minister in 1866 langdurig logeren om van de Haagse
teleurstellingen te bekomen. Ook Stork in Oldenzaal
trad herhaaldelijk als gastheer op.
Hij overleed op 5 juni 1872 in ‘s-Gravenhage.
Bronnen:
http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/zwolle/thorbecke
http://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/129 http://
www.biografischportaal.nl/persoon/00376149
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Rudolph_Thorbecke

Ingezonden reactie op het artikel
Marten Meestraat

Ik las met belangstelling het stuk over Marten Mees
en zijn banden met Hengelo. In 1979 verhuisde ik van
Rotterdam naar Hengelo, na een mooie studie- en studententijd aan de Erasmus Universiteit.
De voorloper daarvan heette Nederlandse Economische Hogeschool, ruim 100 jaar geleden gesticht
door, onder anderen, Marten Mees.
Zijn naam is ook verbonden aan de vroegere bank
Mees & Zoonen, inmiddels opgegaan in één van de
grote banken in ons land.
Aan de Veerhaven in Rotterdam staan de bustes van
vijf grote zakenmannen, visionaire mensen. Eén daarvan is Marten Mees. ik sluit de foto van zijn buste bij.
(Redactie: met dank aan Jan van der Vaart)

Tuindorp on tour: Rotterdam
Tuindorp on Tour 2016

Aankomst: zondag 12 juni om ca. 17.00 uur
Bestemming: Rotterdam

Rotterdam, met
een overnachting
* Vaartocht over de Maas
in de buurt van
* Tuindorp De Heijplaat
De Markthal.
* Eurohotel
Dat zijn de
* Tuindorp Vreewijk
ingrediënten van
* Bezoek aan de Markthal
de weekendstudiereis, die
Kosten: € 105,=- p.p. (op basis van 2p-kamer)
Stichting Tuindorp
Kosten: € 125,= euro p.p. (op basis van 1p-kamer)
dit jaar in het
weekend van
Er zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar.
11 en 12 juni organiseert. Zaterdag bezoeken we in
De aanmeldingen worden op volgorde van binnenRotterdam een verrassend mooi tuindorp, gelegen
komst behandeld. Dus… wie het eerst komt, wie het
tussen containers, opslagtanks en havenkranen:
eerst maalt!
Tuindorp De Heijplaat. Midden in het Rotterdamse
Opgave is bij Roel Kok, Vijverlaan 51 (06 53 97 33 32).
havengebied, tussen de oprukkende industrie, houdt Stuur een email (met opgave van aantal personen)
één tuindorpje moedig stand. De Heijplaat is de
naar: rkok@home.nl
verborgen parel van Rotterdam. We gaan er met de
boot over de Maas naar toe. ’s Avonds overnachten
we in Eurohotel, midden in het centrum van
Rotterdam. Zondag bezoeken we tuindorp Vreewijk,
Op het nippertje, voor het drukken van deze
uitgave, zagen wij de Paashaas nog
een wijk in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord, dat
dit jaar precies 100 jaar bestaat.
Op zaterdag vertrekken we om 08.30 uur vanaf de
ingang van het Tuindorpbad. Zondags komen we daar
om ongeveer 17.00 uur weer terug. Het vervoer is
(wederom) met een luxe touringbus van BABA-reizen.
De eigen bijdrage is vastgesteld op € 105,- p.p. op
basis van een 2p-kamer. Bovengenoemd tarief
is inclusief deskundige begeleiding, busvervoer,
overnachting, ontbijt en 2 x lunch (op zaterdag en
zondag). Het diner op zaterdagavond is voor eigen
rekening, aangezien er in de nabij gelegen Markthal
diverse mogelijkheden zijn.
Die keuze wilden wij voor iedereen vrij laten.
Datum:
Vertrek:

weekend 11 en 12 juni 2016
zaterdag 11 juni om 08.30 uur
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Heden en verleden
heden en verleden

Plein 1918 gefotografeerd richting Weversweg.
De naam Plein 1918 verwijst naar het bouwjaar van de woonhuizen aan dit plein.
De foto uit omstreeks 1923 (rechts} toont een afbeelding welke later is ingekleurd. Echte kleurenfilms voor
fotografie kwamen pas midden van de jaren ‘30 op de markt. Het inkleuren van de zwart wit foto was tot die
tijd het enige alternatief. De vier dubbele woonhuizen aan dit markante plein zijn alle geregistreerd als rijksmonument. Velen zullen zich de memorabele dag in augustus 2009 herinneren waarop een luchtballon genoodzaakt was de landing in te zetten en veilig landde op Plein 1918.
Op de foto uit 1923 zijn de bomen nog jong, inmiddels karakteriseren de prachtige kastanjebomen dit plein
door hun enorme omvang.
Schakelkasten
In het vorige bulletin van september 2015 hebt u
kunnen lezen dat Paul Scheurink en Peter Hoogers nog
eens 15 schakelkastjes bewerkt hebben met mooie
foto’s en verhalen van Tuindorp bewoners.
Een heel karwei, maar het resultaat is dan ook prachtig.
Een verrijking van het aanzien van de wijk.
Inmiddels zijn nu 35 kastjes klaar. Er staan er ongeveer
honderd in de wijk, dus ze gaan nog even door.
Hiervoor hebben ze wel inspiratie nodig van Tuindorp
bewoners.
Als u denkt, ‘ik heb een bijzonder verhaal of foto’, meld
u dan bij Peter of Paul.
Nog even ter herinnering: de routekaart met de
schakelkastjes kunt u vinden op:
www.peterhoogers.nl
Fijne wandeling,
de redactie
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Informatie
beheer en onderhoud van woning en erf
De lentekriebels kondigen zich al weer aan. Goed
weer om plan-nen te maken en tot uitvoering te
brengen. Een schilderbeurt, isoleren voor de volgende winter, de tuin eens lekker op de kop! Sommige
klussen zijn niet zonder risico.
Verkeerd isoleren, een foute samenstelling van
voegmortel of niet de juiste verf kunnen schade aan
uw eigendom veroorzaken. Soms zelfs zo ernstig dat
herstel niet meer mogelijk is. Technische informatie
over het juiste onderhoud aan uw woning of erfafscheiding kunt u inwinnen op de informatie-avond
‘Beheer en onderhoud van woning en erf’.

Coöperatie Zonnepanelen Tuindorp
Het gaat goed met de aanmeldingen en interesse voor
Tuindorp zonnepanelen. Inmiddels hebben 85 mensen min of meer ingeschreven voor samen ongveer
75% van de beschikbare capaciteit.
Daarom hier toch maar een lichte aansporing om bij
twijfel toch maar alvast in te tekenen. Dat intekenen
is nog niet afnemen, maar wie het eerst komt, wie het
eerst maalt, zo is het dan weer wel.
we hopen in april of begin mei met meer nieuws
te kunnen komen in een 2e informatiebijeenkomst.
Daarin zullen we een update van de stand van zaken
geven en hopelijk hebben we dan ook een concept
ledenovereenkomst en voorbeeld van een aandeelcertificaat zonnepaneel. Ook hebben we ons initatief, nu inmiddels officieel Coöperatie Zonnepanelen
Tuindorp Hengelo geheten, aangemeld bij Natuur en
Milieu als duurzaam lokaal zonnecollectief.

Waar:
Buurthuis ’t Lansink Twijnstraat 6-8
Wanneer:
dinsdagavond 3 mei
Inloop:
vanaf 19:30 uur
Start: 20:00 uur tot circa 21:30 uur
Toegang is gratis!
Komt u ook?

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website:
www.zonnecollectieftuindorphengelo.nl

Aanwezig van de gemeente Hengelo zijn:
JanKees Stegeman en Peter Leeuwerink.

Colofon
Redactie:
Marja de Jong, Mieke Vermeulen, Herma
Smit, tuindorpbulletin@gmail.com
T: 074-243 34 58
Coördinatie bezorging:
Daniëlle Damhuis,
Kimberly Lotte en Jenny Staudt
Bulletin gemist: bel 243 34 58
Fotografie: Sandra & Arno Hiddink,
Ardo Leijen
Stichting Tuindorp: Taco Langeberg, secr.
stichting@tuindorphengelo.nl
http://www.tuindorplansink.nl
http://www.facebook.com/tuindorplansink
http://www.twitter.com/tuindorplansink
Deadline copy editie sep.: 1 augustus 2016
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Interview met Annemiek van Oosten, locatieleidster Tuindorpschool
een stukje geschiedenis
Bij de oprichting van de wijk in 1913 door de firma
Stork was het streven een gezonde, prettige leefomgeving voor de werknemers van de fabriek te creëren. Daar hoorde ook educatie voor kinderen van
jonge gezinnen bij.
Het leek de redactie daarom leuk om eens even een
kijkje te nemen bij de van oudsher Groen van Prinstererschool (gebouwd in 1920). Jaren later kreeg de
school de naam “De Wingerd” en sinds vorig jaar is
het “de Tuindorpschool” geworden.

Het eerst volgende moment is de open dag op
16 april van 10.00 tot 15.00 uur.
Op deze dag worden er ook rondleidingen door de
school gegeven.
Verdere activiteiten zijn:
- Verkoop van tuinplanten
- Verkoop van eigengemaakte spulletjes door
kinderen
- Leuke spelletjes
- Springkussen
- Rad van fortuin, enz.
Tot slot zal het kunstwerk van de Tuindorpschool onthuld worden. Het ontwerp hiervoor is van de kunstenaars Peter Hoogers en Paul Scheurink.
Hun idee was om in samenwerking met de kinderen
er iets moois van te maken.
We laten ons verrassen.
Buurtpreventie met Whats App
Onlangs is op
initiatief van
bewoners van de
Marten Meesstraat
de Whatsapp
groep ‘Veilig MM’
in het leven geroepen. Het idee was al eens eerder
onderwerp van gesprek, maar de directe aanleiding
was een auto-inbraak in het najaar van 2015. Is het
dan zo ‘onveilig’ aan de Marten Meesstraat of Tuindorp ’t Lansink? Nee, zeker niet. Maar er zijn in de
afgelopen jaren wel met enige
regelmaat verdachte situaties en incidenten geweest
die door oplettendheid van bewoners in de kiem werden gesmoord. Door middel van een buurtpreventie
(whats)app is het mogelijk om elkaar snel te informeren en indien nodig actie te ondernemen.

Vele generaties van Tuindorpbewoners hebben hier
hun lagere school periode gevolgd en herinneren zich
vast nog het klassikale onderwijs van destijds.
Inmiddels is er natuurlijk veel veranderd in vergelijking met toen.
De scholen hebben een meer open karakter gekregen. Zoals de wijk Tuindorp een ontwikkeling, vernieuwing doormaakt, zien we dit ook bij de “Tuindorpschool”.
Hoewel het aanzien van de school een oud karakteristieke uitstraling heeft, is het interieur modern met
vrolijke kleuren en smaakvol ingerichte lokalen.
De school valt onder een open Christelijk Bestuur, dat
betekent dat iedereen welkom is.
De identiteit is: ieder kind is welkom en ieder geloof
wordt gerespecteerd en komt ook ter sprake.

Harold van Berkel en Martin Vollenbroek, beiden met een achtergrond
in veiligheid, hebben het voortouw
genomen en de bewoners van de
Marten Meesstraat geïnformeerd
over het plan om een Whatsapp
groep in het leven te roepen. Doelstelling van deze vorm van buurtpreventie is elkaar te informeren over
verdachte situaties, een melding te doen bij de politie
en elkaar bij te staan wanneer nodig. De reacties waren vooral positief. Tachtig procent van de bewoners
hebben zich direct aangemeld voor deelname.

Visie: Elk kind mag gelukkig zijn en wij geloven dat
echte aandacht voor talent en groei hieraan bijdraagt.
Belangstellenden zijn altijd van harte welkom om de
sfeer van de school te proeven. Hier zijn echter ook
vaste momenten voor, de zo geheten inloop ochtenden. Ook tijdens verschillende activiteiten en festiviteiten in en rondom de school wordt uw bezoek zeer
op prijs gesteld.
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Vervolg buurtpreventie
Kijk
en vergelijk en bericht van het Tuindorpbad
Om een breed draagvlak te creëren werd ook
contact gelegd met
de voorzitter van
Stichting
Tuindorp ’t Lansink,
de politie-wijkagent
Paul Brand en de
gemeente. Ook zij
stonden positief tegenover het initiatief.
Met voorzitter Roel Kok werd afgesproken om de uitvoering voor de Marten Meesstraat te gebruiken als
pilot voor de gehele wijk.
Zomaar even een whatsapp groepje in het leven
roepen was volgens de initiatiefnemers geen optie.
Er werd eerst informatie over buurtpreventie verzameld, een plan gemaakt en een informatieavond in
het wijkcentrum voor de bewoners georganiseerd.
Tijdens deze informatieavond waren 26 bewoners
van de Marten Meesstraat en wijkagent Paul Brand
van de politie aanwezig. Bewoners werden tijdens
deze avond geïnformeerd over het doel en het
gebruik van de whatsapp groep. Tijdens deze avond
kwamen herkenning van ‘afwijkend’, ‘vreemd’ of
‘verdacht’ gedrag aan de orde. Tevens kregen de
bewoners een instructie over de manier van melden
in de whatsapp groep en het gebruik van het alarmnummer 112.

BERICHT VAN HET BAD
Dit jaar gaat het Tuindorpbad op vrijdag 13 mei open,
weer of geen weer. De openingstijden en de toegangsprijzen blijven gelijk aan die van 2015. Dus ook
iedere dinsdag en donderdag van 18 tot 19.30 uur is
het bad altijd open!
De voorverkoop is van 1 mei tot en met 15 mei, van
10 tot 11 uur, echter niet op zondag. Vergeet niet
een goed gelijkende (pas)foto en geld mee te nemen.
Voor meer info, ook over activiteiten, kunt u terecht
op de website van het bad.
Hulp nodig
Echter, er moet nog wel wat gebeuren, voordat het
zover is, nl. de grote schoonmaak.
Deze is gepland op zaterdag 16 april, wij beginnen
om 09.00 uur en wij vragen ook nu weer uw hulp
hierbij. Iedereen kan zich aanmelden bij Hans
Bertens, tel.:242701 of per mail: hansbertens@ziggo.
nl en bij Bep Reits, tel.: 2566395 of per mail
bep.reits@ziggo.nl Wij hopen dat weer veel mensen
meedoen dan zijn we vlug klaar.
Enkele geplande activiteiten voor 2016:|
13 mei: bad open, met het traditionele openingsconcert van Armonia uitgevoerd door de drie
jongerenorkesten:
van 18 tot 19 uur het startersorkest ASTOR,
van 19 tot 20 uur het T.J.H.Orkest en van 20 tot 21
uur het jongerenorkest ALLO.
Toegang gratis.

Inmiddels is op 9 februari 2016 de whatsapp groep
‘Veilig MM’ in gebruik genomen. Op dit moment
wordt onderzocht in hoeverre gebruik gemaakt kan
worden van speciaal daarvoor bestemde buurtpreventie app’s. Verder wordt in overleg met de stichting Tuindorp besproken of en hoe de rest van onze
wijk aan kan sluiten.

9 juni: boekenmarkt in de tuinzaal van 11.00 tot
16.00 uur (u kunt boeken, platen, c.d’s en d.v.d.’s inleveren tijdens de openingsuren van het bad, alvast
onze dank hiervoor).

Adverteren in het
Tuindorpbulletin?

Mede namens het bestuur wens ik u een zonnig en
warm zwemseizoen toe,
Bep Reits

Wilt u uw diensten, goederen, creaties of website aanprijzen?
Dat kan in het Tuindorpbulletin als er ook een relatie is met Tuindorp zoals wonen of dienstverlening in Tuindorp. Ook winkeliers of ondernemingen rond Tuindorp ‘t Lansink, zoals het
Esrein, kunnen in het bulletin adverteren. De redactie bekijkt of het past binnen het
concept van het bulletin en binnen de beschermde status van Tuindorp ‘t Lansink.
Prijzen variëren van € 20,-- voor model visitekaartje tot € 80,-- voor een halve A4 en € 160,-voor een hele pagina.
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Kunstmarkt Tuindorp
Zondag 19 juni 2016
12.00 - 17.00 uur
150 kunstenaars, straattheater,
muziek en terras
Vijverlaan Hengelo
www.kunstmarkttuindorp.nl
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Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Jeugd
Volw.
Beperk.
Volw.
Volw.

Donderdag: Morgen Tekenen/schilderen Volks.U
Metafysica
Middag Kaartclub Stork
Bridge club Stork
Dames crea club
Buitenschoolse opvang
Avond Gea kring
VTB
Vogelwerkgroep Parkiet
Vriendenclub Samen Sterk

Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
jeugd
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.

Woensdag: Morgen Marabina
Knip / Naai
Creatief Brei club
Carint Spreekuur
Middag Kinderinstuif
Bridge Lansink
Avond Close Timbre
Spirituele Drieluik
Spirituele groep Drieluik
Vrouwen van Nu

Jeugd
jeugd

Werkdagen:
seizoen gebonden

SPEELTUIN GEOPEND
SPEELTUIN GEOPEND

9:00-16.30 werkdagen
14:00-17:00 zaterdag
9:00-11:30
9:30-11:30
9:00-11:30
10:00-12;00
13:30-15:00
13:30-17:30
19:00-22:00
19:30-23:00
19:30-22:00
20:00-22:00
9:00-12:30
09:30-12:30
13:00-17:00
13:00-15:30
14:00-15:30
14:30-18:30
19:00-22:30
19:00-22:00
19:30-23:00
19:30-22.00

Vl/jeugd 17:00-18:30

Middag Fitness

Zaterdag:

Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Jeugd
Volw.
Jeugd
Jeugd
Volw.

Morgen M-sport Pilatus
Bridge
SIZ Twente
Middag Sjoel club
KidsSwing
Frans Coolengroep
Avond Schaakclub Minerva
Film club
Brouwerij Kaarten

9:30-10:30
9:30-12:00
09:30-12:00
13:45-16:00
16:00-19:00
09:30-16:00
18:30-21:30
19:00-21:00
19:30-22:00

Vrijdag:

blokweken
wekelijks
wekelijks
1xp2wk
wekelijks
wekelijks
wekelijks
1xp.m.
wekelijks
1xp.m.
wekelijks
blok van 10
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
1xp.m.
1x p.m.
wekelijks
wekelijks
1xp2wk
wekelijks
wekelijks
1x pmnd
wekelijks
2 wekelijks
1xpmnd
wekelijks

vertier
vertier
dans
vertier
vertier
zorg
vertier
vertier
zang
vertier
vertier
soos
vertier
maatsch.
vertier
vertier
vertier
vertier
soos
vertier
soos
sport
vertier
maatsch.
vertier
dans
maatsch.
vertier
vertier
vertier
sport

Jaarlijks terugkerend activiteiten zijn: Palmpasen, Wielerronde, Kunstmarkt, Vakantiespelen,
Lampionnenoptocht, Halloween, Culturele zondagen, Sint Nicolaasintocht en -feest
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Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
jeugd
Beperk.
Volw.
Volw.
Volw.
jeugd

Dinsdag: Morgen M-sport Pilatus
Oefenbiljart
Bestuursvergadering
SWOH Zumba Gold
Wijkracht
Middag Thai Chi
Yoga SWOH
Buitenschoolse opvang
Avond VTB
Biljart Posthoorn
Sportschool Anniek
Fitness
kookclub

Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Jeugd
Volw.
Volw.
Jeugd
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.
Volw.

Maandag: Morgen M-sport
Bridge beginners
Zumba Gold + Gym
Tekenen/schilderen VU
Middag Soos blinden+slechtzienden
Back Again
Buitenschoolse opvang
Avond Slanklijn
Callearobics
Girls Only
Big Tymes
Biljartclub Ons Genoegen
Bridge club Lansink
Twentse Vogelwerkgroep
Vis Club Ons Genoegen
Karper ver. Ons Genoegen

Jeugd
jeugd

Werkdagen:
SPEELTUIN GEOPEND
seizoen gebonden SPEELTUIN GEOPEND

9:00-16.30 werkdagen
14:00-17:00 zaterdag
09:00-10:00
09:00-12:00
10:30-11:30
09:00-12:30
13:00-16:00
13:00-17:00
14:30-18:30
18:00-19:00
18:30-19:30
18:30-20:00
19:30-22:30
19:30-23:30
19:30-22:00
19:30-22:30
19:00-23:00
19:00-23:00
08:50-09:50
9:00-11:30
9:00-12:00
10:00-11:00
13:30-16:00
13:30-14:30
15:00-16:00
14:30-18:30
19:00-21:00
19:00-22:30
19:00-22:30
20:00-21:30

wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
2 wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
individueel
wekelijks
wekelijks
1xp.m.
1xp.m.
1xp.m.
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
1x p2wk
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
toekomst

vertier
vertier
sport
vertier
sport
vertier
soos
muziek
sport
sport
toekomst
theater
vertier
vertier
vertier
verg.
verg.
sport
vertier
verg
sport
maatsch
sport
sport
soos
vertier
sport
sport
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In de schijnwerpers: Fred Weijschede
Een trouwe vrijwilliger: Fred Weijschede

Elke woensdag- en donderdagmiddag staat hij in ons wijkcentrum achter de bar. Hij voorziet de gasten van koffie,
thee en andere drankjes en is altijd in voor een gesprekje.
Fred komt uit een horecafamilie. Zijn broer Atie was eigenaar van het Viosgebouw, een bekend horecabedrijf in
de Beekstraat . “Oom” Herman Weijschede was de eerste
uitbater van hotel ’t Lansink. Destijds al een zeer gerenommeerd etablissement. De top van Stork was er vaste
gast. Daarna kwamen Ton en Carel.
Het was dus niet vreemd dat Fred ook in de horeca belandde. Eerst bij Bad Boekelo en vervolgens na vele omzwervingen, o.a. hotel ’t Lansink, kwam hij in dienst bij
Stork. Daar kreeg hij de leiding over de vijf (!) kantines en
nog wat algemene diensten zoals de portiers. Doordat hij
de leiding had over de portiers moest hij ook zijn ‘politiepapieren’ halen.
Het Vereenigingsgebouw was het gebouw voor de
sociale activiteiten van Stork. Hier vonden de diverse
verenigingen van het bedrijf onderdak, zoals Stork ’n Nus,
maar ook werden er bijeenkomsten, diners en feesten
gehouden. Toen de pensioengerechtigde leeftijd van de
beheerder Henk Schuit in zicht kwam, werd Fred benaderd
om zijn positie in te nemen. Na een inwerkperiode werd
Fred in 1984 aangesteld als nieuwe
beheerder van het Vereenigingsgebouw. Een van de voorwaarden van deze functie was dat de beheerder er ook
moest gaan wonen. Fred was getrouwd en ze hadden
twee kinderen. Ze verhuisden naar het grote gebouw en
bleven er ruim 20 jaar wonen.
Na 1980 ging het langzamerhand steeds slechter met
Stork. De orders en het personeelsbestand liepen terug.
Ook bij het Vereenigingsgebouw werd het daardoor minder druk. Er werd besloten om de exploitatie commercieёler
te maken. Werd het gebouw voorheen bijna uitsluitend
door Stork gebruikt, nu moesten ook externe partijen worden binnengehaald.
17

Een mooie taak voor Fred. Een van de eerste dingen die
hij deed was de naam veranderen. Fred is een rasechte
Hengeloёr, dus er moest iets van Hengelo in de naam.
De familie Falkmann had vroeger een horecabedrijf aan
de Deldenerstraat, met de naam “Wapen van Hengelo”,
maar in 1980 was het doek hierover gevallen.
De familie was bereid de rechten op de naamvoering over
te dragen aan Stork en zo kreeg het gebouw de naam
“Het Wapen van Hengelo”.
Het “Wapen” behoorde tot de grotere accommodaties in
Hengelo. Alleen al in de grote zaal konden 500 personen.
Het werd een drukke tijd voor Fred en zijn vrouw Marian.
Er vonden grote partijen plaats. Behalve vast personeel
moest regelmatig gebruik worden gemaakt van inleners.
Marian deed, naast de opvoeding van de kinderen, de administratie. En Fred was ondertussen ook nog, gedurende
5 jaar, voorzitter van de ondernemingsraad van Stork.
Op 63-jarige leeftijd kon Fred met prepensioen.
In 2005 verhuisden ze van het oude
Vereenigingsgebouw naar hun huidige
woning aan de Industriestraat.
Enige tijd later werd Fred getroffen
door een herseninfarct. Revalidatie bij
het Roessingh en medicatie brachten
verlichting, maar de mogelijkheden
werden wat beperkter.
Fred is echter geen type van stilzitten
en ging op zoek naar een leuke tijdsbesteding in de vorm
van vrijwilligerswerk.
Via een bemiddelingsbureau kwam hij terecht bij wijkcentrum ’t Lansink. Daar werd hij met open armen ontvangen. Want wie wil er nou niet iemand achter de bar met
zo’n staat van dienst in de horeca? En, ook handig in wijkcentrum ’t Lansink, een Stork-verleden.

Kunstmarkt Tuindorp
Zondag 19 juni 2016

Expositie oude schoolplaten & Leeshoek

Ketelstraat

De expositie is nog te zien tot eind april.

Tuindorp Leeshoek

De expositie van oude schoolplaten is een enorm
succes. Behalve de reguliere bezoekers van het wijkcentrum komen veel mensen speciaal om de mooie
platen te bewonderen. Zelfs uit omliggende gemeenten is belangstelling voor de fraaie kunstwerken van
Koekkoek, De Jong en Wagenvoort. Vooral ouderen
herinneren zich de platen nog uit hun schooltijd.
Het blijkt daarom een leuk uitje voor bewoners van
verzorgingshuizen. Onder begeleiding wordt het wijkcentrum bezocht, de platen bekeken en na afloop
een kopje koffie gedronken!

Wij zijn als wijkcentrum van plan om een vaste
leesplek en vitrinekast te plaatsen met als doel om
foto’s, tuindorpboekjes, films, CD’s, Stork aandenken,
kortom alles wat met Tuindorp en Stork te maken
heeft onder de aandacht te brengen.
Dit wordt voor iedereen toegankelijk en het is ook
de bedoeling een paar keer per jaar een gezellige
bijpraatavond over onze wijk met films en foto’s te
organiseren.
Kinderinstuif
Elke woensdagmiddag is er van 13:30 tot 15:00 uur
een gezellige kinderinstuif in het wijkcentrum.
De activiteiten worden begeleid door enthousiaste
studenten van het ROC die in het wijkcentrum hun
stage doen. Elke week staat er wat anders op het programma.
Een greep uit de onderwerpen: poppenkast, pizza
maken, film, puzzeltocht, oud-Hollandse spelletjes,
Vip Kids middag en natuurlijk knutselen.
De middagen zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m
12 jaar, de kosten zijn € 1,- p.p., incl. een glas ranja.
Voor meer informatie: www.ssblansink.nl

In het wijkcentrum zijn al verschillende zaken die zeker interessant zijn, maar moet nog wel verder uitgebreid worden.
Daarom een vraag aan ieder:
Heeft u oude Tuindorp foto’s die u kwijt wilt, of die
wij mogen copiëren, of Stork aandenken, boeken,
enz. dan houden wij ons aanbevolen. Ook zijn wij op
zoek naar een oude Stork bank voor in de speeltuin,
het mag best een opknapper zijn.
Wij doen ons best om een Tuindorp plekje te maken
binnen het wijkcentrum waar je ieder moment van
de dag kunt binnen wandelen en onder het genot van
een kopje koffie heerlijk kunt neuzen in onze historie.
foto onder: Ketelstraat
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Van het bestuur
Voorwoord
Voor het wijkcentrum staat er veel op stapel voor de
komende tijd.
Het opstarten van een Noaberclub voor onze wijk is
in voorbereiding en is eigenlijk ook al heel langzaam
gestart. Komende weken is er een overleg met
Wijkracht en alle organisaties die in onze wijk
actief zijn voor mensen die zorg en aandacht nodig
hebben. Vanuit deze organisaties krijgen wij tips,
maar ook adressen van mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. De eerste vrijwilligers hebben zich gemeld, maar er zijn er nog te weinig, dus
bij deze doen wij een oproep.
Wij mogen ons verheugen over een gezonde uitbreiding van activiteiten, de bezetting is dan ook
prima.
Op momenten dat een zaaltje niet bezet is zal vanuit
de gemeente ook steeds meer een beroep gedaan
worden op onze locatie voor allerlei dagbesteding.
Wij wensen iedereen een zonnig voorjaar en graag
tot ziens in ons Wijkcentrum en Speeltuin.
Oproep
Ook hebben wij vrijwilligers nodig voor de speeltuin,
de weekend-openingstijden zijn afhankelijk van het
aantal vrijwilligers.
Als je bijvoorbeeld drie keer per jaar standby wilt
zijn in de speeltuin zou al geweldig zijn.
Het was weer gezellig............. de jaarlijkse vrijwilligersavond van 13 feb. j.l. speciaal voor al die
vrijwilligers van het wijkcentrum die zich belangenloos inzetten.
Speciale aandacht was er voor drie vrijwilligers die
zich al jaren inzetten voor verschillende activiteiten.
In een volgende editie komen we graag hier wat uitgebreider op terug.
Het stampottenbuffet viel zeker in de SMAAK.
Als de financiën het toelaten zal mogelijk in het
najaar weer een vrijwilligersavond georganiseerd
worden.

Sinds enige tijd maakt Wijkracht gebruik van ons
wijkcentrum. Er worden bijeenkomsten en trainingen
verzorgd. Wijkracht biedt sociale zorg voor iedereen.
Zowel jong als oud. Er zijn daartoe drie wijkteams actief,
te weten Hengelo Noord, Hengelo Midden en Hengelo
Zuid. De wijk Tuindorp valt onder Zuid. Daarnaast biedt
Wijkracht in Hengelo meerdere stedelijke diensten, die
overal in Hengelo ingezet kunnen worden. Denk hierbij
aan de Hulpdienst Hengelo, het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo, bureau Sociale Raadslieden, taalpunt
Menthol en het jongerenwerk Skillz.

Voordat Wijkracht er was, werden veel van deze
taken o.a. uitgevoerd door de maatschappelijke
diensten van Carinth Reggeland.
De aanmelding geschiedt centraal via het Zorgloket
Hengelo, tel. 074-2459131 of via de mail, zie website.
De medewerkers van de wijkteams komen, indien
gewenst, bij de wijkbewoners thuis om te helpen
oplossingen te vinden voor de vragen, zorgen of
problemen. Er zijn geen wachttijden of kosten aan
verbonden.
Men probeert zoveel mogelijk gebruik te maken
van de mensen uit de eigen omgeving of de inzet
van vrijwilligers.
Wijkracht verzorgt ook bijeenkomsten en trainingen,
als blijkt dat daar behoefte aan is.
Deze bijeenkomsten en trainingen vinden vooral
plaats in de wijkcentra dichtbij de wijkbewoner in
een vertrouwde omgeving. Momenteel loopt er in
wijkcentrum ’t Lansink een training assertiviteit voor
volwassenen en een training rouwverwerking.
In een kleine groep wordt gedurende een aantal
bijeenkomsten ingegaan op het onderwerp.
Meer informatie is te vinden op de site:
www.wijkrachthengelo.nl

Nogmaals dank aan alle vrijwilligers. Zonder deze
mensen is er geen wijkcentrum met deze activiteiten.
Het bestuur
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Wijkcentrum
‘t Lansink
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Inhoud:
• Voorwoord
• Allerlei
• Expositie & Leeshoek
• In de schijnwerpers

www.rondevandevijver.nl

/

• Activiteitenoverzicht

www.hwvdetubanters.nl

zaterdag

23
april

de

ronde
de

van

vijver
2016

Hengelo

Fijne zomer!

‘t

Tuindorp

Programma Ronde van de
Zaterdag 23 april 2016

-

18h30

-

17h30

-

16h15

-

15h00

Tuindorpvijver

Dikkebandenrace
Masters

40+

Recreanten
Elite/

Wielrennen,

Beloften

livemuziek

&

&

Amateurs

springkussens

Twijnstraat 8 - 7553 BS Hengelo
Tel. 074 291 42 08
E-mail: info@ssblansink.nl - Website: www.ssblansink.nl

