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Van……….redactie en bestuur
VAN DE REDACTIE
En dan is het alweer december en als redactie vragen
wij ons af: ‘Wat vonden de lezers het afgelopen jaar
van het gecombineerde Tuindorp– en ‘t Lansink bulletin? Bijvoorbeeld: is het nog overzichtelijk? Lees het
nog prettig? Spreken de onderwerpen aan? Mist u
nog iets aan informatie? Wat moet er wel in en wat
kan weg. Wat kan beter? Wat is leuk?
Waarschijnlijk gaan we dit in de loop van volgend jaar
eens vragen aan het digitale panel van Tuindorp. Dus
meld u gauw aan en denk en praat mee.
Maar ook andere zaken houden ons als redactie bezig,
zoals genoeg adverteerders krijgen , waardoor het
bulletin kostendekkend kan worden. Sinds september
mogen ook adverteerders van buiten Tuindorp in het
bulletin adverteren. Dus zeg het voort!
En dan nog een oproep om vooral ook van uw kant
inzendingen of ideeën te sturen over bijvoorbeeld
welke Tuindorper(s) we moeten interviewen. Ook fotfoto’s van een straatfeest (of aankomende oudejaarsavond) zijn van harte welkom.
Kom op, laten we met z’n allen ons blad blijven
maken, van en door Tuindorpbewoners.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Op de drempel van het nieuwe jaar blikken we met
een glimlach terug op het afgelopen jaar, waarbij we
ons tegelijkertijd verheugen op de activiteiten in het
komende jaar. Het ziet er naar uit dat we volgend jaar
(weer) iets nieuws gaan ontwikkelen in ons Tuindorp.
Ina en Bertus Braam, bekend van toneelclub Big Tyms,
hebben het initiatief gestart om een ‘Tuindorp Cultureel’ op de kaart te zetten. Daarbij wordt artiesten
een podium geboden om zich te presenteren, zodat
zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met
diverse kunstvormen binnen de entourage van onze
mooie wijk Tuindorp. In het voorjaar van 2015 gaan
we er meer over horen.
In 2015 organiseren we met hulp van vele vrijwilligers
uiteraard ook weer allerlei evenementen, die inmiddels al diepgeworteld zijn in de samenleving van onze
wijk: Ronde om de Vijver, Boeken- en Streekmarkt,
Kunstmarkt, Tuindorp on Tour, Tuindorp Culinair,
Straatspeeldag, Tuindorp Volleybal, Tuindorp Motor
en natuurlijk alle activiteiten in ons wijkcentrum ’t
Lansink. Over het wijkcentrum gesproken: wat is de
speeltuin aan de Twijnstraat toch allemachtig mooi
geworden! Het mag dan ook geen wonder heten dat ik
regelmatig door mijn kleinkinderen daar naar toe
word getrokken.
Voor de actuele informatie van alle gebeurtenissen in
onze wijk verwijs ik naar onze nieuwe website van
Stichting Tuindorp: 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!
Roel Kok, voorzitter

Idee:
Foto: Mieke Vermeulen van de redactie bedankt
Philip Vollenbroek hartelijk voor de coördinatie en
verspreiding van het bulletin.

Volgend jaar
één centraal
vuurwerk in
Tuindorp?
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Wetenswaardigheden
NIEUW MONUMENTENBORDJE SIERT TUINDORP
Op 11 september 2014 heeft Minister Jet Bussemaker
bij de Ridderzaal in Den Haag het eerste, nieuwe Rijksmonumentenbord onthuld. Het nieuwe monumentenbord is ontwikkeld door de RCE (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed) vanwege de groeiende vraag naar
herkenning voor monumenten vanuit
monumenteigenaren. Voor de introductie, levering en
productie van de nieuwe monumentenborden werkt
het RCE samen met de ANWB.
Op de Open Monumentendag
op zaterdag 13 september is in
Hengelo door wethouder Marcel Elferink het eerste bordje
aan Rijkswaterstaat overhandigd bij de opening van de
Open Monumentendag op het
sluiscomplex 'de Waarbeek'
aan de Twekkelerweg.
Maar inmiddels kunt u ook het
eerste bordje bewonderen in
het Tuindorp 't Lansink. In het hofje aan de
Lansinkweg bij nummer 1 is een schildje geplaatst. Na
de onthulling van de plaquette ter ere van het bezoek
van koningin Wilhelmina in 1914 , is er nu dit schildje.
Het hofje is met recht een monument:
een RIJKSMONUMENT.
BERCHT VAN HET BAD
U hebt het waarschijnlijk al wel gelezen en/of gehoord: de jury van de jubileumprijs "Geef je
buurt een boost" van Welbions, heeft ons bad
de eerst prijs toegekend! De jury vond het met name
sterk dat de vele vrijwilligers, vaak in de wijk woonachtig, continu bezig zijn met het onderhoud en het aantrekkelijker maken van het bad. Men vond dat het bad
duidelijk een buurtfunctie heeft. En dat is dus voor
iedereen een enorme opsteker. Van het geld worden
twee veilige en duurzame glijbanen gekocht ter vervanging van de oude die helemaal versleten waren.
Ze komen weer op het strand te staan.
Op verzoek van meerdere zwemmers zal het bad het
komend seizoen altijd op dinsdag- en donderdagavond
van 18.00 u. tot 19.00 u. geopend zijn.
Net zoals dat nu op iedere ochtend van 10.00u. tot
11.00u. het geval is.
Onze nieuwe badmeester Tessa wil graag op deze

avonduren toezicht houden.
Na twee maanden kijken wij of het bad op meer of
minder avonden open kan zijn. Omdat er dan ook
twee vrijwilligers aanwezig moeten zijn voor de verkoop van kaartjes en koffie enz. vragen wij uw hulp
hierbij. Dus mocht u tijd hebben, dan bent u meer
dan welkom.
Er zijn nog enkele Tuindorpvlaggen te koop met afmetingen 1,5x2,5 m. Ze kosten € 25,00 per stuk en ze
zijn af te halen in de zaal van het bad op iedere eerste dinsdag van de maand tussen 14.00u. en 15.00u.
En ..... wist u dat u ook donateur van de stichting
Tuindorpbad kunt worden? Het IBAN nummer is:
NL83INGB0007652699

T.n.v. Administratie Tuindorpbad
Onder vermelding van: donatie
Uw bijdrage wordt door ons zeer op prijs gesteld.
Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een heel
goed en gezond 2015.
Bep Reits
WANDELING ‘TROTS OP TUINDORP’
Bent u ze ook al tegengekomen? Tegels met een
pijl en het woord ‘Tuindorp’ erop? Deze tegels
geven de wandelroute aan door Tuindorp.
De wandeling is een app, dat op de mobiele telefoon is te downloaden via de app-store ‘Abellife,
wandelroutes’. De Tuindorp-wandeling is 2.8 km
en start bij de Twentse bierbrouwerij op het
Hazemeijerterrein aan de Tuindorpstraat 61.
Daarnaast is er via diezelfde app een wandeling
‘Hengelo Waardige Wederopbouw’ te downloaden, die 2,51 km lang is. Die route gaat specifiek
in op de wederopbouw van onze stad na de
Tweede Wereldoorlog. Ook vindt u hier ‘Het verhaal van Hengelo’, die 2,47 km lang is en die wat
meer in de historie van Hengelo duikt. De laatste
twee wandelingen starten bij het stadhuis aan
Burgemeester Jansenplein 1.
De trottoirtegels geven je een
‘houvast’ bij het wandelen
van de route.
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Oproepen
FOTOVRIJDAG TUINDORP OP FACEBOOK
Elke week een historische foto zien van onze
wijk? Dat kan! Vind ons leuk op Facebook! Daar
plaatsen we elke vrijdag een nieuw exemplaar uit
ons archief! Bovendien blijf je via deze pagina
altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de
wijk: http://www.facebook.com/tuindorplansink
Natuurlijk kun je ons ook volgen op Twitter via
@tuindorplansink en op onze website:
http://www.tuindorplansink.nl. Schroom niet:
artikelen en/of nieuws zijn/is altijd welkom!
WIE HELPT ONS HET BULLETIN VERSPREIDEN?
Zoals al eerder vermeld in dit blad, zoeken we nog
een vrijwilliger die 3 x per jaar de 1600 bulletins wil
verdelen onder de 15 bezorgers. Als je het leuk vindt,
kun je ook een bijdrage leveren in het bedenken van
onderwerpen voor het bulletin. Uiteraard mag je ook
meeschrijven, maar dat is aan jou. We zouden het al
heel fijn vinden als we de bezorging rond hebben.
Dus strijk een hand over je hart of trek juist de stoute
schoenen aan en neem contact met ons op via
tuindorpbulletin@gmail.com. Of als je liever belt, bel
dan naar Herma Smit van de redactie, tel: 242 9482

DIGITAAL PANEL
Inmiddels hebben 23 mensen
zich met hun e-mailadres
aangemeld voor het digitale
panel.
Dat zijn er nog niet zo heel
veel, maar het begin is er.
Waarom is het zinvol om
mee te doen?
Op deze manier word je geraadpleegd over zaken die
Tuindorpers aan kunnen
gaan. Bijvoorbeeld over een
centraal vuurwerk bij de vijver op oudejaarsavond. Of
over de overlast van vissen (of niet) aan de vijver? Of
de overlast van de rijlesauto’s rond de vijver. Of…..,
over de zorg in 2015 die steeds meer wijkgericht
georganiseerd gaat worden. Wat vindt u daar eigenlijk
van?
Dus doe mee en mail naar :
tuindorpbulletin@gmail.com
of naar:
dejongmarja@home.nl

DE REDACTIE ZOEKT EEN FOTOGRAAF
Het Tuindorpbulletin komt
zo’n driemaal
per jaar uit. Bij
voorkeur in
april, augustus
en december.
Voor de cover
van het Tuindorpbulletin willen we graag telkens een andere foto,
maar daar heb je talent voor nodig. Hoe maak je een
mooie foto? Of welke details laat je eruit springen en
met welke gedachte is de foto gemaakt? In principe
denken we aan foto’s die direct te maken hebben met
Tuindorp of met de seizoenen en Tuindorp, maar we
laten ons graag verrassen met andere zienswijzen.
Dus…. ben jij die amateurfotograaf die graag op deze
manier het Tuindorpblad mede vorm wilt geven?
Neem dan snel contact met ons op via
tuindorpbulletin@gmail.com

rubriek: zoekplaatje

Zoekplaatje september gaf 10 goede oplossingen !
Weet u waar deze foto genomen is?
Stuur uw antwoord in naar:
tuindorpbulletin@gmail.com
Het
antwoord
van zoekplaatje
september
was:
de poort
tussen
nummer 55
en 57 aan
de Oelerweg.
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Wat gebeurde er nog meer in Tuindorp?
DE IJSBEREN NAAR BERLIJN

TUINDORP CULINAIR ‘BUREN ONTMOETEN BUREN’

Donderdag 23 oktober vertrok een bus vol ijsberen en
andere belangstellenden richting Berlijn, de stad van de
beren. Daar verbleven ze tot zondag 26 oktober.
Van deze reis is een onderhoudend verslag met foto’s
gemaakt. Helaas was het veel te groot om in dit Tuindorpbulletin te plaatsen, maar we hebben het verslag
doorgestuurd naar de website van stichting Tuindorp,
daar past het heel goed. Ga voor het verslag naar
www.tuindorplansink.nl.

Zondag 23 november vond de tweede editie van Tuindorp culinair ‘Buren ontmoeten buren’ plaats.
Zeker honderd mensen of meer namen hieraan deel,
een vergelijkbaar aantal met vorig jaar. Dit jaar was
het iets anders georganiseerd, men heeft duidelijk van
de vorige keer geleerd. De uitgifte van de bjizondere
gerechtjes verliep veel beter dan verleden jaar en ook
bij het buffet was je snel aan de beurt.
De sfeer was super, geanimeerde gesprekken en lekker eten. Ook viel het dit redactielid op dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers flink omlaag was gegaan. Het lijkt erop dat Tuindorp verjongt. Of dat zo
LANSINK MIRREWEENTERHOORNBLOAZERS
In onze fraaie wijk klinkt al jaren het geluid van de Mid- is, moeten we eens nader onderzoeken. Kortom, het
was weer een hele gezellige happening.
winterhoorn. 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.
Het logo is gebaseerd op het
beeld van Jan van Eijl 'De Midwinterhoornblazer', geplaatst
aan de stadhuistoren van Hengelo.
Kijk ook eens op facebook,
Met dit beeld heeft de kunste- daar kun je een leuke impressie
naar HET midwinterhoornbla- van de middag zien.
zen willen uitdrukken als
https://www.facebook.com/tuindorplansink
'fantoom', met z'n wijde jas,
om alle mogelijke geesten te
TUINDORP ALLERLEI
verjagen in de donkere dagen
vervolg op pagina 9
van het jaar; op weg naar een
De eerste 20 schakelkastjes zijn vorig jaar al voorzien
nieuwe tijd.
De twee formaten benadruk- van allerlei mooie afbeeldingen en bijbehorende
ken het streven van de vereniging om de jeugd bij deze teksten. Binnenkort wordt daar een vervolg aan gegeven, want er bleef nog een klein potje met geld over
traditite te betrekken.
Tijdens het blaasseizoen, dit is vanaf de eerste advent van het subsidie(renovatie)project Tuindorp ’t Lansink
tot Driekoningen (6 januari), hoort u op de achtergrond van de Provincie Overijssel. De gemeente heeft zich
sterk gemaakt om dat restant te besteden aan de vereen midwinterhoorn.
dere ontwikkeling van het ‘meterkastenproject’ in
Tuindorp. Met dank aan Jan-Kees Stegeman van de
Op 30 november a.s. is de eerste advent en dat
gemeente.
betekent dat het midwinterhoornblaas-seizoen
weer van start gaat. Voor tijden en locaties zie het
blaasschema op onze website.
Ook volgend jaar organiseren we weer een ‘Tuindorp
Lansink Mirreweenterhoornbloazers
on Tour 2015’. Waar we naar toe gaan verklappen we
www.midwinterhoorn.info
nog niet, maar u kunt het weekend van 13 en 14 juni
Wim ter Wengel
P.S. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

alvast in uw agenda vastleggen. Ook dan zijn er weer
maximaal 45 plaatsen beschikbaar. Opgave kan via het
mailadres: rkok@home.nl
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Op 7 en 8 maart 2014 brachten we twee prachtige jubileumvoorstellingen op de planken. Er werd zelfs door
heel Big Tyms en door de bezoekers gezongen. De jubileumvoorstelling ter gelegenheid van ons 20 jarig bestaan was een zeer speciale!

De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.
De bezoekers maken een wandeling langs diverse
podia door Tuindorp en bekijken en beluisteren
onderweg verschillende korte zang-dans-muziektoneel ect. optredens . U zult hier t.z.t. meer over
horen.

20 jaar….
En in die 20 jaar is er heel wat op de planken gebracht.
U heeft het kunnen zien in de terugblik die op die
avond vertoond werd.
We begonnen ooit in 1994 met “De scheve schaats van
Bertus”. Later kwamen o.a. de voorstellingen:
- De woonboot van Haye v.d. Heijden
- Nu even wel/nu even niet van Maria Goos
- Ontkoppeld van Neil Simon
- Blithe Spirit van Noël Coward
Na 20 jaar is het goed om eens na te denken over de
toekomst. Voor het aankomende jaar gooien wij het
over een andere boeg.
Big Tyms organiseert op 17 mei 2015 een culturele
wandeling door Tuindorp.

Voor de uitvoering van dit project kunnen wij nog wel
een aantal vrijwilligers gebruiken die op de dag zelf
( 17-5-2015) kunnen helpen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ina Braam,
inabraam@home.nl
Voor die tijd zullen wij u uitnodigen voor een bijeenkomst waar tekst en uitleg zal worden gegeven.
Omdat we het komend jaar anders gaan aanpakken,
zal er geen avondvullende toneelvoorstelling zijn in
het wijkcentrum, maar hopen we u in grote getale te
mogen begroeten op zondagmiddag 17 mei.
Met vriendelijke groet,
De spelers van Big Tyms
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Vervolg Tuindorp allerlei….
Ook is er bij de gemeente een app in ontwikkeling,
waarbij de wijk Tuindorp als proefobject meedoet.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitaal archiefmateriaal en historische beelden van onze wijk. Straks is
het mogelijk om van elke woning in onze wijk de
meest oorspronkelijke bouwtekeningen op te vragen
via die app. Bestuur Stichting Tuindorp en gemeente
zijn nog volop in overleg om te bekijken hoe de presentatie er het beste uit kan zien. Taco Langeberg is er
druk mee. Wij hopen tijdens de Nieuwjaarsreceptie op
zondag 4 januari 2015 een eerste tipje van de sluier op
te kunnen lichten door een demonstratie te verzorgen.
Er vindt heel veel overleg plaats in onze wijk. En dat is
ook belangrijk, want met goede communicatie blijven
we elkaar tijdig op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen die in onze wijk gaande zijn. Onlangs hebben vertegenwoordigers van Stichting Tuindorp,
Stichting Tuindorpbad, HSV ‘Ons Genoegen’ en de
‘Verenigde omwonenden Tuindorpvijver’ afgesproken,
dat ze twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren
om over de belangen van de vijver te overleggen.
Uiteraard zal de gemeente regelmatig bij dit overleg
worden betrokken. We houden iedereen op de
hoogte.
Het Bestuur van de Stichting Tuindorp gaat inventariseren welke ZZP-ers en andere ondernemers in onze
wijk wonen en actief zijn. Wellicht kunnen krachten
worden gebundeld. De gedachten gaan uit om volgend
jaar een algemene oproep te doen voor een informele
bijeenkomst, waarbij kan worden onderzocht of er behoefte en belangstelling is voor ‘onafhankelijke’
samenwerking.

COLOFON
Het Tuindorp Bulletin is een nieuwsbrief voor
bewoners van Tuindorp ’t Lansink en een wijkblad van
wijkcentrum ‘t Lansink. Stichting Tuindorp en wijkcentrum ‘t Lansink maken samen uitgifte van dit
bulletin mogelijk.
Redactie:
Marja de Jong
Herma Smit
Mieke Vermeulen
Redactieadres:
Marja de Jong
Ketelstraat 16
7553 BR Hengelo
Tel: 2 433 458
E: tuindorpbulletin@gmail.com
Stichting Tuindorp
Taco Langeberg (secretaris)
E: stichting@tuindorphengelo.nl
Wijkcentrum ’t Lansink
http://www.ssblansink.nl
Het volgende bulletin verschijnt half april 2015.
Uiterste inleverdatum copy en advertenties:
15 maart 2015.

Bestuur stichting Tuindorp
Geen bulletin ontvangen?
Bel Marja de Jong
Tel: 2 433 458

9
9

10

11

Vertrouw op wijkteam TMZ Hengelo Zuid
Wij zijn altijd bereikbaar: 085 – 77 38 777
• Een persoonlijke werkwijze door kleine wijkteams
• Professionele en vriendelijke zorgverleners
• Wij zijn altijd in de buurt
• Ook in de nacht zijn we er voor u
• Waar nodig specialistische ondersteuning

