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Van de redactie                             Van de bestuurstafel 

Zoals u  ziet is deze uitgave bijna geheel gewijd aan 
het plotseling overlijden van Bep Reits. 
En terecht want het Tuindorpbad en Tuindorp zelf 
verliest hiermee een  grote stille kracht achter 
heeel veel activiteiten. 

We geven daarom graag het woord aan de voor-
zitter van het bestuur van stichting Tuindorpbad,  
Taeke de Jonge en daarbij een mooie fotocollage 
van Wiek Vervoort.  

 

Andere aandachtspunten 

Om maar direct met de deur in huis te vallen: we 
hebben nieuwe vrijwilligers nodig om het Tuindorp-
bulletin te kunnen uitbrengen. Wijkcentrum  
‘t Lansink heeft inmiddels een nieuwe vrijwilligster 
die de website van t Lansink voor haar rekening 
neemt en de opmaak van hun gedeelte in dit bulle-
tin verzorgt. 

Wij vragen dus met spoed: 

• twee nieuwe redactieleden die graag op on-
derzoek uitgaan en een goed verhaal kunnen 
schrijven.  

• Daarvoor is het wenselijk dat je de  Neder-
lands taal goed beheerst , maar zeker het 
schrijven.  

• We zoeken ook een soort eindredacteur die 
alles nog eens op punten en komma’s en klei-
ne taalvoutjes taalfoutjes doorneemt.  

• Daarnaast zou het mooi zijn als hij/zij dan ook 
bijvoorbeeld het programma publisher heeft 
om samen met Wietske Homans  
(van ‘t Lansink) het bulletin te maken. 

• Voorts zoeken we iemand die advertenties wil 
werven en advertentiebeheer wil onderhou-
den. 

 
Voor meer informatie:  
Marja de Jong 

06 50904288 

 

Eind juli werden wij opgeschrikt dat --na een kort 
ziekbed-- Bep Reits aan een ongeneeslijke ziekte is 
overleden. Als 'moeder' van het Tuindorpbad heeft 
zij een belangrijke rol gespeeld bij de instandhou-
ding van ons zwembad. En dat ging heel ver. Niet 
voor niets werd ze in 2013 voor al dat vele vrijwilli-
gerswerk geridderd in de Orde van Oranje Nassau. 
Geheel terecht! Wellicht was het meest opmerkelij-
ke daarbij dat ze alles ongemerkt deed. De omgang 
met allen die haar omringden in relatie tot haar be-
scheidenheid sierden haar. Dat was wellicht haar 
grootste kracht, die 'stille' kracht. 

Samen met haar Joep was ze ook regelmatige deel-
nemer aan de jaarlijks georganiseerde 'Tuindorp on 
Tour'. Ook dit voorjaar, in de eerste week van mei, 
namen Bep en Joep deel aan onze reis naar Enge-
land, waarbij wij o.a. één van de meeste oorspron-
kelijke tuindorpen van Europa hebben bezocht: 
Sunlight City (vlakbij Liverpool). Bep genoot! Regel-
matig liet ze mij weten hoezeer ze het naar de zin 
had. Ze genoot van de reisactiviteiten en de bezoe-
ken en rondwandelingen in de verschillende Engel-
se steden Manchester, Liverpool, Saltaire en York. 

We zullen Bep missen. Maar tegelijkertijd weten wij 
ons ook verzekerd dat we haar niet zullen vergeten. 
De stempel die zij op Tuindorp in het algemeen en 
het Tuindorpbad in het bijzonder heeft gedrukt is 
onuitwisbaar. Daarmee blijft haar nagedachtenis 
diep verankerd in ons geheugen. 

 

Enkele bewoners van onze wijk willen Tuindorp nog 
groener maken. Onder dat mom hebben zij het 
Zonnecollectief Tuindorp Hengelo opgericht. Onze 
wijk heeft het predicaat ‘beschermd dorpsgezicht’ 
en één van de kenmerken is de prachtige pannen-
daken, afwisselend rood en blauw. Het plaatsen 
van zonnepanelen op deze daken doet afbreuk aan 
de uitstraling van de wijk. Zonnecollectief Tuindorp 
biedt de bewoners van de wijk Tuindorp een alter-
natief om toch te investeren in zonnepanelen, die 
inmiddels zijn geplaatst op appartementencomplex 
de Klokstee van woningcorperatie Welbions.   
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Vervolg van de bestuurstafel       Overzicht Tuindorpbad 2017 

Het Zonnecollectief is op 25 februari 2016 opge-
richt als coöperatie, hetgeen betekent dat er spra-
ke is van leden en lidmaatschap om deel te kunnen 
nemen aan het zonnecollectief en eigen panelen te 
kunnen gaan gebruiken. De bestuursleden die de 
kar trekken zijn Guido Weber (voorzitter), Kees 
Smitskamp (secretaris), Lex Hilbers 
(penningmeester), Koos Lamme (algemeen lid) en 
Marja de Jong (PR). Hulde aan dit initiatief en haar 
initiatiefnemers. Voor meer informatie: 
www.zonnecollectieftuindorphengelo.nl 

Voor de actuele informatie van alle gebeurtenissen 
in onze wijk verwijs ik naar onze website van Stich-
ting 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 
ook in 2017 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! 

En u weet het hè…: vraag niet aan Tuindorp wat die 
voor u kan doen, maar vraag uzelf af, wat u voor 
Tuindorp kunt betekenen…! 

Roel Kok 
Voorzitter Tuindorp 
06 – 53 97 33 32 

 

 

 

In april is een nieuwe klok geplaatst en werden de 
hokjes van binnen door Jan geschilderd. Veel vrij-
willigers hielpen mee het bad zwemklaar en schoon 
te maken. Begin mei werden er veel abonnemen-
ten in de voorverkoop verkocht en op 12 mei was 
het bad klokslag tien uur gereed om door Gerdien 
geopend te worden. Radio TV Hengelo was aanwe-
zig om het te filmen en enkele zwemmers te inter-
viewen. De watertemperatuur was 14,5 graden. 
In mei was er op Hemelvaartdag vanaf zeven uur 

dauwzwemmen; lekker water en een ontwakende 

natuur. Uitslapende ijsberen hebben iets gemist. 

Vrijdag 16 juni is met vereende krachten onder lei-

ding van Bep de jaarlijkse boekenmarkt opge-

bouwd. Tijdens de kunstmarkt op 18 juni was het 

gezellig druk in de tuinzaal en werd niet alleen in 

de boeken geneusd, maar volop gebruik gemaakt 

van het hoekje voor drankjes en zelfgebakken taar-

ten. Van de opbrengst wordt weer iets leuks voor 

het bad aangeschaft.  

Van 4 tot 8 juli werd de zwemvierdaagse georgani-

seerd. Er waren ruim honderd deelnemers en het 

water was lekker. Steeds werd er iets georgani-

seerd: popcorn, suikerspin, stokbrood bakken bij 

de padvinders en op de slotavond de traditionele 

chocoladefontein. En natuurlijk was er de unieke 

service voor de kinderen die maar 250 meter hoef-

den te zwemmen en daardoor op het onbewoonde 

eilandje zouden eindigen als ze niet door Jan zou-

den worden teruggeroeid. 

http://www.zonnecollectieftuindorphengelo.nl
http://www.tuindorplansink.nl
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Een zwemrondje Tuindorpbad ongeveer 230 of toch 250 meter? 

Vervolg pag. 4 

Door de 1.250 deelnemers aan de triatlon konden 

we al op 18 juli de tienduizendste bezoeker ver-

welkomen. Denise en haar vriendin Jaylin van de 

Esreinschool kregen beide een knuffelijsbeer.  

Half september sluit het bad weer. Veel vrijwil-

ligers zijn dan paraat om alles winterklaar te ma-

ken. Allemaal heel hartelijk bedankt en graag tot 

volgend seizoen!  

Een zwemrondje Tuindorpbad 

Een rondje tuindorpbad is ongeveer 230 meter. 
Jammer dat het geen 250 meter is, want dan wa-
ren vier rondjes genoeg voor een kilometer. Twee 
jaar geleden zwom ik 500 van die strakke rondjes 
in een zwemseizoen, 115 km. Ik kreeg daarvoor 
van Tessa mijn eerste zwemdiploma en van het 
zwembad een ijsbeerknuffel.  

Toch bleef het knagen dat ik niet 500 x 250 = 125 
km had afgelegd, maar ik zag een kans. Als je 
baantjes zwemt kun je je steeds bij elk keerpunt 
met je benen afzetten, bij het rondjeszwemmen 
kan dat niet. Ik was benieuwd naar het verschil, 
en of daaruit toch niet kon worden afgeleid dat ik 
eigenlijk wel het equivalent van 125 km had ge-
zwommen. Een bericht in de krant over het re-
cord van Kromowidjojo bracht uitkomst. 

Om uit te zoeken hoeveel tijdwinst een afzet op-
brengt heb ik de zwemrecordtijd schoolslag op de 
200 meter vergeleken in een bad van 25 en van 
50 meter. Dat laatste blijkt 6,3 sec langer te duren 
en dat komt door vier keer minder vaak afzetten. 
Per keer niet afzetten is dat 1,575 sec. De record-
tijd in een 25m bad stond op 120,4 sec. Tel daar 
het tijdverlies van zeven keer niet afzetten bij en 
je krijgt de pure zwemtijd: 120,4 + 7 x 1,575 = 
131,4 sec. Daaruit volgt de gemiddelde zwemsnel-
heid (van de recordhouder) zonder afzetten: 200 / 
131,4 = 1,522 m/sec. 

In het 25m bad wordt in de gegeven recordtijd 
dus eigenlijk maar 1,522 x 120,4 = 183,2 in plaats 
van 200 meter gezwommen. Omgerekend naar 
250 komt dat neer op 229m. Het zwemrondje 
tuindorpbad is dus even goed als 250 meter in 
een 25m bad. 

Een bijdrage van Wiek Vervoort 
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In memoriam Bep Reits                   25-07-1943– 22-07-2017 

‘Zeg me dat het niet zo is, 
Zeg me dat het niet zo is, 
Zeg me dat het niet waar is‘ 

Als voorzitter van het bestuur dat zich bezighoudt 
met het Tuindorpbad  heb ik een paar woorden  
gesproken op de crematieplechtigheid van Bep, 
daarvan een iets gemodificeerde vorm hier onder. 

De tekst boven aan de kaart zegt veel: 

“Zeg me dat het niet waar is“ 

Zo overvallen zijn we allemaal, zo plots en zo’n 
dramatisch beloop in een paar weken.  
Het lijkt of Bep zich de laatste tijd  nog meer dan 
anders op het wel en wee van het bad gestort 
heeft, eigenlijk geen tijd en zeker geen zin had om 
ziek te zijn. Het bad, haar bad ging eigenlijk voor 
alles. 
 
Bep is zaterdag 22 juli overleden. 

Hoe fijn dat we met aanwezige zwemmers een dag 
later, zondag, in een indrukwekkende stoet naar 
de Oelerweg mochten wandelen om afscheid te 
nemen . 

Ze lag met een ontspannen gezicht in het kleine 
kamertje in haar eigen huis, haar onderscheiding 
op de borst, mooi, misschien wel voor ‘t eerst na 
de uitreiking vier jaar geleden. 

We zijn allemaal op onze eigen manier bezig met 
het zwembad, dat is een verbinding van jaren.  
Jaren van inzet om het mooi te maken en goed te 
laten gaan. Bestuursleden, Bep was daar een van,  
ijsberen, was ze ook al lid van, vrijwilligers, Bep als 
bescheiden leidster van die grote groep badjuffen, 
Bep coördineerde, en zo kan ik nog wel een tijdje 
doorgaan. 

Wij hebben met een aantal bestuursleden bij el-
kaar gezeten, peinzend over Bep, wat te noemen 
over haar op dit moment. 

Bescheiden, altijd ietsje op de achtergrond. 
Charisma, een maximum aan sociaal gevoel. 
Kon met allen goed omgaan, zwemmers van jong 
tot oud, kende ze ook bijna allemaal en ook onze 
badjuffen. 

Bestuursleden; bij vergaderingen net even de 
puntjes op de “i” , vooruitdenkend; hoe duur 
worden de abonnementen volgend jaar... 

Rustig en vriendelijk, bemiddelend. 
Stille kracht, altijd aanwezig .  
Ook nog denkend aan de eventuele zieken; een 
bloemetje. 
Hoe trots was zij als er weer 700 kinderen kwa-
men zwemmen op een warme dag . 

Buiten ‘t seizoen elke 1e dinsdag van de maand 
samenkomst van de ijsberen, met informatie 
over ‘t bad,  daaruit voortvloeiend ook nog lees-
beren en yogaberen en reisberen  

Zij kon zorgen voor een goede sfeer waarin 
mensen zich veilig voelen . 

Hoe verder zonder haar? Een bijna onvervang-
bare lieve duizendpoot met een grote sociale 
elegantie. 

Een onderscheiding van de koning, hoe ver-
diend was dat. En hoe verlegen was zij met die 
aandacht. 

En wat was het prachtig om met zo’n grote 
groep vrienden en vriendinnen en bekenden 
afscheid van haar te kunnen nemen in Usselo. 

En dat verdien je;  een lieve laatste groet van al 
je dierbaren. 

Namens het bestuur, 
 
Taeke de Jonge 
14 aug 2017 
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Straatnamen in Tuindorp: Beckumerstraat 
       

“Tuindorp Het Lansink (C.T. Stork-
plein e.o.) ontstond in 1911-'13 in 
opdracht van de firma Gebroeders 
Stork & Co. Hiertoe werd in 1910 
het ten zuiden van de Julianalaan 
gelegen erve Het Lansink aange-
kocht. Na ophoging van het ter-
rein verrees de eerste bebouwing 
tussen Beckumerstraat, Buiten-
weg en Oelerweg, naar plannen 
van K. Muller en A.K. Beudt. Bij de 
aanleg werd de tuinarchitect P.H. 
Wattez betrokken, die de reeds 
bestaande wegen en paden zoveel 
mogelijk in het plan opnam.” 
 
 

 
Foto van rond 1930?  
Van links naar rechts: gedeelte huisnr. 46,  
volledig huisnr. 44 met Familie Baars de 1ste bewoners, gedeelte huisnr. 42 

 
Herkomst van deze straatnaam is naar alle waarschijnlijk n.a.v. de plaats Beckum (sinds 1266). Het is 
heel goed mogelijk dat de Beckumerstraat/Beckumervoetpad de straat / het pad naar Beckum was.  
De benaming Beckumerstraat is ergens tussen 1911 en 1928 ontstaan. Bij de bouwaanvraag van de 
woningen 2, 4 en 6 wordt het nog “Beckumervoetpad” genoemd. 
In de bouwaanvraag voor de Christelijk Nationaal school op 4 mei 1928 wordt er verwezen naar 
Beckumerstraat. In mijn speurtocht heb ik weinig geschiedenis van de Beckumerstraat kunnen achter-
halen, terwijl deze straat rijker aan geschiedenis zou kunnen zijn omdat hier de oudste bebouwing van 
Tuindorp ’t Lansink staat. In een blog van Bennie ten Hove is te lezen dat in de Beckumerstraat Tand-
arts Van de Horst zat.  In welke woning wordt niet genoemd.  
 
Voor de bouw van Tuindorp Het Lansink stonden er al huizen in de straat. Van huisnummer 44 weten 
we uit de tegel dat dit huis is gebouwd in 1903.  
 
Beckumerstraat telt op dit moment een bebouwing van 41 woningen. De jongste woning is van 2011  
huisnummers 35 A en B en zover na te gaan de oudste van 1903 huisnummer 44.  
Het is een redelijk bijzondere straat als het gaat om de nummering van de huizen.  
Zo ontbreken de huisnummers  7,9,11, 13, 28 en 30. Van Markenstraat nr. 3 heeft wel een hele grote 
tuin tot aan de Beckumerstraat, maar in de Van Markenstraat ontbreekt nr. 1. De vraag rijst: hebben 
hier ooit drie huizen gestaan  of waren deze kavels eerder te koop voor bebouwing? En heeft het 
schoolplein ooit ook bebouwing gehad of waren dit ook vrije kavels? Dit is nog niet achterhaald, maar 
informatie hierover is van harte welkom. 
De afgelopen 4 maanden hebben 4 woningen in de straat nieuwe bewoners gekregen. Welkom Jasper 
en Lotte, Familie Meuzelaar en Mirjam en Sofie! 
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Er zijn hier ook een aantal bedrijfsactiviteiten zoals Machinefabriek Vos, Sportbureau Twenthe, Holy Pas-
ta en een Schoorsteenveegbedrijf. Wel is het jammer dat  de Tuindorpschool op nr. 15 per 1 augustus is 
gesloten.  Een nieuwe bestemming voor dit pand of kavel is nog niet bekend.  
 
Als u meer weet te vertellen over de Beckumerstraat dan zou ik dit heel leuk vinden om te vernemen. 
 
Fijne dag!  -  Kimberly Wennink-Lotte bewoonster van Beckumerstraat 48 
 

Bouwaanvraag Beckummerstraat  2-4-6       *         Bouwaanvraag School Beckummerstraat 

Wilt u act steunen?  

Dat kan door een advertentie te plaatsen of door 

lid te worden van de club van 50. Voor € 50,- staat 

ook uw naam in de lijst van het programmaboekje 

als sponsor van act. 
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Teamtriatlon: 1250 deelnemers! 

Op 20 t/m 23 juni was het bad en het gebied rond de tuindorpvijver het domein van 1.250 schoolkin-
deren uit groep zeven en acht van de Hengelose basisscholen. Vier dagen lang werd er met teams van 
drie kinderen gestreden om de snelste tijd op de teamtriatlon, die bestond uit 100 meter zwemmen,  
een rondje van 750 meter steppen en een rondje van 600 meter rennen om de vijver. Het team met de 
kortste tijd tussen het vertrek van het eerste en de aankomst van het derde teamlid won. 

Het snelste jongensteam was school Titus B groep 8b, tijd 25:15:00 
Het snelste meisjesteam was school Esrein 8, tijd 27:07:00 
De snelste jongen was Jesper van school De Rank 7a, tijd 7:33 
het snelste meisje was Megan van school Telgenkamp 8bc, tijd 7:56 
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Adverteren?  

Dit zijn de prijzen 

 

COLOFON 
 
Redactie Tuindorpbulletin:  
Marja de Jong, Herma Smit en  
Mieke Vermeulen.  
tuindorpbulletin@gmail.com 
Redactie ‘t Lansink: Wietske Homans 
 
Coördinatie bezorging:  
Jenny Staudt, Kimberly Lotte, 
Telma van den Hoven. 
 
Gastfotograaf: Wiek Vervoort 
Vaste bijdrage: Sandra en Arno Hiddink 
Stichting Tuindorp:  Taco Langenberg secr. 
stichting@tuindorphengelo.nl 
 
http://www.tuindorplansink.nl 
http://facebook.com/tuindorplansink 
http://www.twitter.com/tuindorplansink 
 
Volgende editie: 1 feb.2018 
Inleveren kopij/advertenties: 1 jan. 2018 

Dierenspeciaalzaak  

Jack Speek 
zit nu op een nieuw adres: 

Dikkersplein 3 7553 SZ.  

Open:  ma. t/m  wo. van 09:00 tot 18:00  

do. / vr. van 09:00 tot 20:00  

za. van 09:00 tot 18:00.  

x-apple-data-detectors://0
x-apple-data-detectors://3
x-apple-data-detectors://4
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TUINDORP CULINAIR 2017 

Het was al traditie om bij elkaar op de koffie te gaan, en ook dit jaar organiseren wij, het 
bestuur van Stichting Tuindorp, onder het motto “Buren ontmoeten Buren” een culinair 
evenement in samenwerking met Tuindorphotel en Restaurant ’t Lansink.  
Het is overigens al weer de vijfde keer dat we dit doen met andere woorden: we gaan een 
lustrum vieren! En wel op ZONDAG 26 november. 
 
Dit eerste ‘Tuindorp Culinair-lustrum’ vindt plaats in de ‘Storklounge’ van het Tuindorpho-
tel. Voor deze gelegenheid gaat Restaurant ‘t Lansink o.l.v. Meesterkok Lars van Galen een 
feestelijk ‘Tuindorp Lustrum-diner’ samenstellen, waarbij hoofdzakelijk allerlei producten 
uit de naaste omgeving van Hengelo worden gebruikt. 
 
Datum:  zondag 26 november 2017 
Tijdstip:  van 16.00 – 20.00 uur 
Plaats:  Hotel ’t Lansink, C.T. Storkstraat 18, 7553 AR Hengelo 
 

Programma 

16.00 uur Ontvangst 

16.30 uur Opening ‘Tuindorp Culinair 2017’ 
  door Roel Kok, voorzitter Tuindorp ,  
   
  Toelichting op Tuindorp Culinair 2017 

door Richard van den Hoeven en Lars van Galen 
 
16.45 uur Opening buffet ‘Tuindorp Culinair 2017’ 
 
19.30 uur Koffie 
 
20.00 uur Einde programma 
 
De kosten bedragen € 27,- p.p. Dat is inclusief aperitief, drie-gangen ‘Lustrum-diner’ en 
koffie tot besluit. Daarnaast wordt door het bestuur van Stichting Tuindorp een gratis con-
sumptie aangeboden.  Er zijn maximaal 100 kaarten à € 27,- beschikbaar.  
Daarbij geldt de regel: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt…!’ 
 
Kaarten voor dit bijzondere evenement zijn verkrijgbaar via: 
- de receptie van het Tuindorphotel ’t Lansink 
- de familie Esman, Marten Meesstraat 19 
- de familie Kok, Vijverlaan 51 
- de familie Lohmann, Strumphlerstraat 1 


