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Van de redactie/bestuurstafel 
 Dit keer komen we in januari uit en niet zoals al een paar jaar gebruikelijk was, vlak voor de Kerst of Oud-
jaar. Er kleven voor- en nadelen aan. Nadeel is bijvoorbeeld dat er geen uitnodiging voor de nieuwjaarsre-
ceptie in mee kan worden genomen. Maar er is ook een groot voordeel; geen stress van op tijd voor de 
Kerst uit moeten komen en bezorgen. Het plannen van een uitgave is altijd weer een punt van zorg;  le-
vert iedereen op tijd in, hebben we alle advertenties al binnen, is de drukker op tijd en wordt het op tijd 
bij u allen bezorgd? Vandaar de beslissing om geen uitgesproken deadline te hebben en dat geeft wel 
veel rust. 
 
Zoals u kunt lezen heeft het Tuindorpbulletin en ‘t Lansink een vrijwilligersvacature, maar een combi is 
heel goed mogelijk en heeft misschien wel de voorkeur. Eigenlijk is elke vorm van betrokkenheid welkom, 
want dat versterkt de wijk. In ieder geval heeft onze laatste oproep geresulteerd in de aanmelding van 
een nieuwe coördinator bezorging, namelijk Telma van den Hoven.   

En nu maar hopen op een mooie strenge winter, zodat er weer geschaatst kan worden op de vijver, want 
dat is in 2012 voor ’t laatst geweest. 

 
Van de bestuurstafel 
 
In 1991 trok een grote stoet Tuin-
dorpers naar het stadhuis om te 
protesteren tegen de plannen om 
het Tuindorpbad op te doeken. 
Daar is de oprichting van Stich-
ting Tuindorp uit voortgekomen, 
waarna later de Stichting Beheer 
en Exploitatie Tuindorpbad af-
zonderlijk is opgericht. Een kwart 
eeuw later, op de valreep van de 
jaarwisseling van 2016, om pre-
cies te zijn op 15 december jl., 
kwam het ‘stadhuis’ naar de 
Tuindorp-vijver om een boom te 
planten, waarbij het 25-jarig be-
staan van Stichting Tuindorp 
werd gemarkeerd. Burgemeester Sander Schelberg hielp mee om de jubileumboom, een zgn. 
‘Doodsbeenderenboom’ (ook wel bekend als de ‘Kentucky Coffeetree’) op een mooi plaatsje aan de vijver 
in de grond te stoppen. Een waardige afsluiting van het 25-jarig bestaan van onze Stichting, die nog 
steeds heel actief als behartiger van de collectieve belangen van alle bewoners van Tuindorp optreedt.  
 
Niet onvermeld mag blijven dat we natuurlijk ook heel trots zijn op Tuindorphotel ’t Lansink, dat op 25 
november 2016 haar 100 jarig bestaan vierde. Het hotel kreeg uit handen van de Commissaris van de Ko-
ning Ank Bijleveld het predicaat ‘Hofleverancier’ opgespeld. Een prachtige prestatie van de heren Richard 
van der Hoeven en Lars van Galen en hun staf.  
Vervolg op  blz. 4 
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Vervolg bestuur                                             Vrijwilligersvacatures 

Onder het mom van 'buren ontmoeten buren' or-
ganiseren we al sinds enkele jaren een jaarlijkse 
bijeenkomst, waarbij wijkbewoners een culinair 
evenement beleven in Tuindorphotel en -
restaurant 't Lansink. In 2017 gaan we daar wel-
licht een nieuw evenement aan toevoegen, want 
we broeden op plannen om in de aankomende 
zomer in samenwerking met het hotel een 
‘Tuindorp Picknick’ te organiseren. Daar komen we 
in het voorjaar dus op terug.  

Zoals al eerder aangekondigd gaan we dit voorjaar 
met onze vijfde ‘Tuindorp on Tour’ naar Engeland.  
Deze lustrumreis brengt ons -zoals zo vaak wordt 
beweerd-- naar de bakermat van de ontwikkeling 
van de tuindorpen in Nederland, te weten Port 
Sunlight (nabij Liverpool). We vertrekken op vrij-
dag 28 april en we komen op donderdag 4 mei 
2017 weer terug. De prijs is 695,= p.p. (op basis 
van 2-pers.kamer, all in). Er zijn nog precies vier 
plaatsen beschikbaar. Wie hier meer over wil  
weten kan ondergetekende bellen. 

Voor de actuele informatie van alle gebeurtenis-

sen 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 

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! 

Roel Kok, Voorzitter Tuindorp, 06 – 53 97 33 32 

Zowel het buurt-
centrum ’t Lan-
sink als de redac-
tie van het Tuin-
dorp bulletin zijn 
op zoek naar vrij-
willigers met spe-
cifieke vaardighe-
den. Zo heeft het 
wijkcentrum ’t 

Lansink behoefte aan een iemand die drie keer per 
jaar, de inhoud voor dit wijkbulletin wil verzor-
gen. Dat betekent dat je je een beetje verdiept in 
welke activiteiten plaatsvinden in het wijkcentum 
en daarover iets kan schrijven. Bijvoorbeeld een 
interview(tje) met deze of gene, een verslagje van 
een activiteit zoals de Sinterklaasintocht of een 
foto van een speciaal moment dat een verhaal 
heeft. 

 De redactie van het Tuindorpbulletin zoekt ver-
sterking voor het redactieteam. Dat houdt in, 3 x 
per jaar een vergadering over de inhoud van het 
volgende bulletin en de verdeling van de taken. 
Het werven van meer adverteerders in en om onze 
wijk , dat is voor ons ook een belangrijk punt. 
 
Daarnaast willen we graag iemand die (ook moge-
lijkheden en)  interesse heeft om samen verder 
het Tuindorpbulletin/ Lansink bulletin vorm te ge-
ven. Het zou mooi zijn als degene die zich voor het 
wijkcentrum aanmeldt, samen met de redactie het 
bulletin ook kan opmaken in het programma  
Publisher (dat is vaak een onderdeel van Office 
365). 
Het is allemaal hartstikke leuk werk, maar voor het 
waarborgen van de continuïteit van het Tuindorp-
bulletin, moeten mensen elkaar kunnen vervangen 
en dat is nu nog niet het geval. En natuurlijk moet 
je er ook plezier in kunnen hebben.  
De redactieleden hebben dat in ieder geval wel, 
maar zijn niet van alle markten thuis. 
Informatie bij Marja de Jong. Als je mij mailt op 
tuindorpbulletin@gmail.com en je telefoonnr. 
geeft, dan bel ik je  terug. 

http://www.tuindorplansink.nl
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Bericht van het bad                        Fanfare is op zoek 

In het laatste nummer van het Tuindorpbulletin, 
dat uitkwam in september, hoopte ik dat de 
maand augustus zonnig en warm zou zijn. Dat was 
gelukkig zo en daardoor zijn er dit jaar ruim 15000 
bezoekers in het bad geweest. Gemiddeld komen 
er tussen de 10000 en 12000 bezoekers. 

Ook de zwemvierdaagse kon doorgaan, de tem-
peratuur van het water was nog 20 graden en er 
waren meer dan 100 deelnemers. De leeftijd liep 
uiteen van 4 tot 80 jaar. Iedereen die een zwemdi-
ploma heeft mocht en mag (volgend jaar?) mee-
doen. De badmeesters en de vrijwilligers hadden 
er weer een gezellig en goed verzorgd gebeuren 
van gemaakt. Het is allemaal goed verlopen, een 
succes dus. 

Het bad is inmiddels winterklaar gemaakt door de 
onderhoudsgroepen en dat is ieder jaar weer een 
flinke klus. Half mei gaat het bad weer open,  de 
juiste datum hoort u nog van ons.  
Alle mensen die dit jaar (weer) hebben meegehol-
pen om het seizoen goed te laten verlopen: onze 
hartelijke dank hiervoor. U weet dat zonder al die 
vrijwilligers het bad niet zou kunnen blijven zoals 
het is, een fijn  en voor iedereen toegankelijk 
zwembad. 

De kwaliteit van het water was weer de hele zo-
mer prima, wat blijkt uit  de tweewekelijkse keu-
ringen die door het waterschap Vechtstromen 
worden uitgevoerd. Iedereen kan deze uitslagen 
inzien, vraag maar aan de badmeester.  
 
Graag uw aandacht voor onderstaand bericht van 
de onderhoudsgroep, dat al eerder geplaatst werd 
maar waarin helaas een verkeerd telefoonnum-
mer stond. De onderhoudsgroep van het Tuin-
dorpbad is op zoek naar vakkundige vrijwilligers, 
om samen te werken aan de onderhoud van het 
bad. Wij zoeken vrijwilligers met een achtergrond 
in de bouw en/of metaal. 
 
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u 
contact opnemen met Hans Bertens,  
telefoon 242 47 01. 

Namens het bestuur wens ik alle bekenden van 
het Tuindorpbad fijne feestdagen en een goed , 
zonnig en warm 2017 . 

Bep Reits 

 

 

Het Twents Fanfare Orkest is op zoek 
naar u, naar jou, naar jullie, naar nieu-
we (of oude) leden om ons te komen 
versterken bij de fanfare of slagwerk-

groep   
Kun je een instrument bespelen of heb je het altijd 
al willen leren? Wil je leren drummen? Of kun je 
het al? 
 
Wij zijn een actieve, gezellige vereniging, bestaan-
de uit een orkest, een slagwerkgroep, een b-
orkest, een leerlingenorkest en een blaaskapel.  
Het orkest repeteert iedere maandagavond van 
20.15 tot 22.00 uur. De slagwerkgroep repeteert 
iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Het b-orkest repeteert om de week op maandag-
avond van 19.15 tot 20.00 uur 
Het leerlingenorkest repeteert iedere laatste 
maandagavond van de maand samen met het b-
orkest van 19.15 tot 20.00uur  
De blaaskapel repeteert op verschillende momen-
ten. Dit alles in het Excelsiorhuis aan de  
Geerdinksweg 40 te Hengelo.  
Kom gerust eens langs of mail voor meer informa-
tie naar info@twentsfanfareorkest.nl  
 

 Hopelijk tot gauw! 

           Twents Fanfare Orkest 
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Familiekamer Theresiakerk 

Wat moet je doen als je gebruik wil maken van de 
familiekamer? 

Hetzelfde als altijd. Voor de verzorging van de vie-
ring bel je 291 30 09, ook in het weekend. En je 
neemt daarnaast ook contact op met je uitvaart-
ondernemer, die vertel  je dat de overledene in de 
familiekamer opgebaard moet worden. 

Een prettige bijkomstigheid is dat de familiekamer 
naast de kerk ligt, zodat  voor of na de avondwake 
of voor de viering men nog afscheid kan nemen. 
En men bespaart zich de een lastige tocht door de 
stad van de aula naar de kerk. 

Is de familiekamer alleen voor wie woont in het 
gebied van de Moeder Teresa? 

Wat ons betreft is iedereen  welkom, maar na 
overleg met de mensen van je eigen kerk. 

Een van mijn oudste herinneringen  als klein kind 
is, dat ik met mijn moeder op een mooie zomerse 
dag langs de roggevelden liep naar de boerderij 
van de buurman. Hij was overleden. We kwamen 
binnen en de buurvrouw liep met mijn moeder 
naar de beste kamer.Daar lag hij opgebaard. Beide 
vrouwen  stonden elk aan een kant van de kist en 
spraken met zachte stem over hem en over de 
zorgen die door zijn overlijden ontstaan waren.  
Ze dronken daarna zwijgend  een kopje koffie en 
namen afscheid met de woorden:”laten we maar 
weer aan het werk gaan;  we kunnen er toch niets  
aan veranderen”. dingen neer te zetten.    

Later ben ik nog vaak wezen condoleren. Je staat 
dan in een rij en  zegt woorden van medeleven, 
maar nooit meer heb ik de intimiteit en het ge-
deelde verdriet ervaren van die eerste keer toen 
twee mensen hun rouw deelden, niet gehinderd 
door anderen  om zich heen of door de druk van 
tijd. Nu sta je in een rij vaak met vreemden om te 
condoleren.  Je geeft een hand, zegt woorden van 
medeleven, niet te veel  en te lang, want je bent 
niet de enige. 

Maar helaas, we hebben meestal niet de mogelijk-
heid om onze geliefde thuis op te baren, zodat we 
op elk moment van de dag tijd kunnen maken om 
met familie of vrienden ons verdriet te delen en te 
verwerken. Voor wie dat wel graag zou willen, 
biedt de Moeder Teresakerk de  oplossing:   
 
                              de familiekamer 
De familiekamer vervangt de kamer  thuis . Het  is 
een kleine  mooi ingerichte  ruimte waarin de 
overledene opgebaard kan worden.  Als familie 
krijg je de  sleutel, zodat je elk moment van de dag 
naar je geliefde toe kunt. Je gaat gewoon. Je hoeft 
niet te bellen met iemand van de uitvaartorgani-
satie of hij kan, of hij de deur open wil maken. Je 
hebt alle tijd. Er zit niemand te wachten om weer 
af te sluiten. Er is een zitje, je kunt een kopje 
koffie of thee maken, er is een toilet. Je hebt de 
vrijheid en de ruimte om er wat persoonlijke din-
gen neer te zetten.   Kortom: je hebt de rust en 
privacy van thuis. 

 

 
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. 

21 mei 2017 
Zet dit alvast in uw agenda 
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Vervolg familiekamer                Vrijwilliger bij de Zonnebloem  

Tuindorp Heijplaat                    Tuindorp Vreewijk 

Kunnen jullie dat als vrijwilligers wel bolwerken? 

Onze werkgroep bestaat uit zeven personen. We 
werken in koppels van twee. We hebben een ei-
gen 06-nummer. De coördinator heeft het mobiel-
tje altijd bij zich. Als ze buiten Hengelo moet zijn, 
dan draagt ze de telefoon over aan een ander lid 
van de werkgroep. U kunt ons bereiken via het 
secretariaat van de Moeder Teresa. 

Wilt u weten hoe het eruit ziet? Kom kijken tijdens 
de uren dat de kerk geopend is, onze gastvrouwen 
wijzen u graag de weg,  uiteraard alleen als de 
familiekamer niet in gebruik is. 

Interview met Marijke Besteman  
de redactie (Herma Smit) 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
voor de afdeling Hengelo Zuid. Bij de Zonnebloem 
draait het om mensen. Wij zetten alles op alles om 
mensen ( oud en jong) met een lichamelijke be-
perking onvergetelijke momenten te bezorgen. Dit 
doen wij door contacten te leggen, gezelligheid te 
brengen, activiteiten te organiseren en vakanties 
mogelijk te maken. Bij de afdeling Hengelo Zuid 
( globaal de wijken Veldwijk, Berflo Es, Wilderinks-
hoek, Nijverheid en Tuindorp) zoeken wij vrijwil-
ligers.  Elke vrijwilliger is anders, dat weten we. 
Hoe vaak iemand vrijwilligerswerk wil doen, hoe-
veel tijd hij er in wil stoppen en wat hij wel of niet 
wil doen. We proberen hier zoveel mogelijk reke-
ning mee te houden. Je kunt dus verschillende 
soorten vrijwilligerswerk doen. Van bestuurswerk 
bij een van onze afdelingen tot aan het duwen van 
een rolstoel tijdens een uitstapje of vakantie. Uw 
taak kan bijvoorbeeld ook bestaan uit het perio-
diek bezoeken van een Zonnebloemgast 
(ongeveer eens per 3 weken). Daar is echt be-
hoefte aan. Tevens zorgt u er dan voor dat uw 
gast geïnformeerd wordt over activiteiten die op 
stapel staan. Al met al kost u dat een paar uur per 
maand. Dit moet toch kunnen, zou je denken. 
Mochten wij uw interesse hebben gewekt en wilt 
u graag eens met iemand van ons bestuur een ori-
ënterend gesprek? Dat kan. In dat geval even con-
tact opnemen met ons secretariaat tel.074 
2432398 of een email naar 
gam.dreierink@home.nl 

mailto:gam.dreierink@home.nl
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Vakantie in Frankrijk, Duitsland, Spanje Tuindorp! 

Terug in de tijd met Henk Meijer (Vijverlaan) 

De meeste Tuindorpenaren hebben in de afgelo-
pen zomermaanden hun vakantie zeer waarschijn-
lijk ergens in een zonnetje gezeten in het buiten-
land. Maar dat was vroeger wel anders. Zo ver ging 
je niet van huis. Vaak ging je helemáál niet weg. 
Was dat erg? Integendeel, Henk Meyer aan de Vij-
verlaan denkt nog steeds met groot plezier terug 
aan zijn vakantiedagen als kind. Wat deden we dan 
zoal?  

“In de Grote Vakantie gingen we met meerdere 
kinderen naar de Industriestraat, want daar kon-
den reed de melkwagen langs. We gingen met zijn 
allen aan de wagen 
hangen, die vol zat 
met lege melkbussen 
van de melkfabriek. 
Zo liften we mee, he-
lemaal naar Beckum. 
Daarna liepen we met 
z’n allen via Annink-
pot (van oorsprong 
een bakkerij) weer 
terug, waarbij we on-
derweg allerlei avon-
turen beleefden. We 
maakten dijken in de 
sloot of klommen in 
de jonge berken. Als 
je er een beetje han-
dig in was kon je zo 
overbuigend de andere kant van de sloot halen. 
Natuurlijk kregen we honger onderweg, zeker als 
je van die lekkere appels in de boomgaard zag han-
gen. En iets dat niet mag, is natuurlijk voor ons 
jongens juist spannend om te doen.      

Dat gold toen ook voor het terrein van Holland 
Signaal Apparaten bij het Twente-Rijnkanaal. 
Daar mocht je echt niet komen, het was niet voor 
niets omringd door een brede sloot, het kanaal 
en het was verder afgezet met hoge hekken. Dat 
kon ons er echter niet van weerhouden het ge-
bied nader te verkennen.  Midden in die sloot 
ontdekten we een eiland! Met een flinke aanloop 
moest je daar toch op kunnen springen. Natuur-

lijk ging ik de uitdaging aan. Ik kwam er toen wel 
heel snel achter dat het ‘eiland’ niets anders 
bleek te zijn dan een grote plak kikkerdril en blub-
ber toen ik erin wegzakte. Heel vermakelijk voor 
de andere jongens natuurlijk, maar zó vies kon ik 
toch echt niet thuiskomen!  Er zat niets anders op 
dan ook maar in het kanaal te springen, om het 
ergste uit mijn kleren te spoelen.                                                                       
Liever sprongen we samen in het Tuindorpbad, 
daar had iedereen een jaarkaart van. Het mooie 
was dat ikzelf vaak zo met mijn zwembroek aan 
het huis uitliep en aan de overkant van de straat 
meteen al in het zwembad kon springen. Ik nam 

niet eens een 
handdoek 
mee! Ik zwom 
dan naar de 
steiger en ging 
via die kant 
het zwembad 
uit en hup, 
weer naar 
huis. Aan 
zwemdiplo-
ma’s deden 
we niet, als je 
maar kon 
zwemmen. 
Een keer had 
ik ruzie met 

een jongen op het zwembad. Toen hij even later 
bij het weggaan zijn zwembroek stond uit te 
spoelen aan de rand van het bad, heb ik me geen 
moment bedacht. Daar vloog hij met kleren en al 
het water in! Ik had thuis niets gezegd, maar toen 
zijn boze moeder bij ons voor de deur stond 
kwam het verhaal wel boven water. Mijn moeder 
moest toen zijn kleren wassen!!  
 
Soms waren we echt wel wat te roekeloos. Als 
het zwembad in de wintertijd dichtvroor, was het 
heel stoer als je als eerste de overkant haalde. 
Het ijs was dan nog te dun om over te lopen, 
maar liggend vooruit zien te glijden kon wel. Het 
was spannend, maar gevaarlijk.                                                                                               
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Vervolg Henk Meijer 

Dat bleek wel toen in die tijd toch een jongen  
onder het ijs schoof en verdronk. 

Aan de Breemarsweg werden de flats gebouwd, je 
kon daar dan via de ramen naar beneden springen, 
waar je terecht kwam in een grote uitgegraven bak 
met zand. Zo ook Kees, een stevige knaap, die wij 
ook aanmoedigden vanaf de 2e verdieping de uitda-
ging aan te gaan. Hij sprong en zakte diep weg. 
Daarna kwam hij er van top tot teen spierwit uit! 
Het zand was vervangen door kalk, bedoeld voor 
het pleisterwerk. Wíj wisten dit natuurlijk al wel. 

Door het samen spelen als jongens onder elkaar 
voelden we ons eigenlijk heel gelijk, waar en hoe je 
ook woonde. Na het eten verzamelden we ons 
meestal bij de ‘koepel’, de overbrugging tussen de 
huizen bij de Verenigingstraat. Daar deden we 
stoeprandje of stand-in-de-bal met de hele buurt.  
Vervelen in de vakantie? Nee, we zochten en von-
den altijd wat te doen samen. We misten geen bui-
tenland in de vakantie, want we genoten enorm 
van de vrijheid in het  (tuin-)dorp en het platte 
land.” 

We moeten er wel bij vertellen dat Henk misschien 
wel iets ondernemender was dan zijn leeftijdsgeno-
ten van vroeger. Zo hebben zijn ouders hem een 
keer moeten ophalen van het politiebureau. In die 
tijd ging de busroute nog langs de vijver.  Dat was 
wel erg verlokkelijk voor de nog jonge Henk. Deze 
vierjarige kleuter was in zijn eentje ingestapt.  Wel-
ke jongen wilde toen immers géén buschauffeur 
worden?  

De redactie (Mieke Vermeulen) 

 

 

 

COLOFON 
 
Redactie: Marja de Jong,  
Herma Smit, Mieke Vermeulen.  
Kimberly Lotte 
tuindorpbulletin@gmail.com 
 
Coördinatie bezorging:  
Telma van den Hoven 
Jenny Staudt  
Geen bulletin ontvangen? 
Bel: 243 11 01 
 
Fotografie:  
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 
 
Deadline volgende kopij:  
1 mei en 15 augustus 
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Herkomst straatnemen: 
Conradstraat 

De Van Marken-, Marten Mees- en Thorbecke-
straat zijn er in deze rubriek al voorbij gekomen.  
Mocht u informatie/anekdotes of bijzonderheden 
weten over een straat of haar bewoners . Dan kun-
nen wij er een artikel aan wijden of de verkregen 
informatie verwerken.   
 
Conradstraat 
Waar de naam Conradstraat op gebaseerd is, 
wordt tijdens mijn speurtocht niet definitief beves-
tigd. Het is heel aannemelijk dat de naam is voor-
gedragen door Stork in verban met een samen-
werking Werf Conrad te Haarlem. 
De naam Werf Conrad – sinds 1883 - was voor op-
richter Thomas Figee een eerbetoon aan Frederik 
Willem Conrad, die onder meer een aandeel had 
in het graven van het Suezkanaal en die ook een 
van de oprichters was van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs in 1847.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 1887 nam C.T. Stork en J.E. Stork voor een 
belangrijk deel mee aan de Werf.   
In 1932 vestigt de Hengelose firma Stork-Hijsch 
zich aan de oostzijde van het Spaarne.  
De kranenbouw vond plaats onder de naam Con-
rad-Stork en heeft eigenlijk geduurd vanaf 1932, 
na het samengaan van Stork-Hijsch, tot 1980 toen 
het Nelcon werd. Markante kranen zijn nu nog te 
vinden aan de Laakhaven in Den Haag.   
In 1941 wordt de werf Conrad geliquideerd en in 
zijn geheel overgedragen aan Stork-Hijsch. De 
naam wordt Werf Conrad & Stork Hijsch N.V., later 
vereenvoudigd tot Conrad-Stork. In 1954 wordt 

Conrad-Stork onderdeel van VMF Stork-
Werkspoor na de fusie met Stork Werkspoor.  In 
1966 treedt het uit IHC en wordt een BV.  
 
Er zijn heel wat overnames, fusies en wisselingen 
sinds 1887. Het meest actuele gegeven is dat in 
1993 het onroerend goed wordt verkocht aan 
Stork NV en Schelde-Ramakers (Conrad) wordt on-
dergebracht in Stork Gears & Services BV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het assortiment van Stork Gears & Services zit 
nog steeds een link met het verleden, de Conrad 
tandwielkast. 
 
* Conradstraat heeft op dit moment een bebou-
wing van 13 woonhuizen met de jongste alsook de 
oudste bewoners van Tuindorp ’t Lansink. Van de 
oneven huisnummers is er maar 1, huisnr. 1.  
De foto’s dateren van rond 1913.  
 
Redactie (Kimberly Wennink-Lotte) 

 
 
 

http://www.historischschoten.nl  https://www.stork.com; 
https://www.dredgepoint.org; https://
www.onderzoekoverijssel.nl beeldbank 

http://www.historischschoten.nl
https://www.stork.com
https://www.dredgepoint.org
https://www.onderzoekoverijssel.nl
https://www.onderzoekoverijssel.nl
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Reserveer alvast deze datum 

 

Dinsdagavond 28 februari 2017                  

 

 

Vanaf 1 februari staat de uitnodiging met tijd en 

locatie op www.zonnecollectieftuindorphengelo.nl 

 

Aspirantleden ontvangen de uitnodiging per mail.   

Belangstelling, maar nog niet ingeschreven?  

Meld u aan per mail op  tuindorpzon@gmail.com  

 

Ook zo’n zin in Zon(ne)Energie??  
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Adverteren in het  

Tuindorpbulletin 

 

Oplage Tuindorp/

Lansink bulletin : 1600  

Aanleveren als jpeg– 

bestand (afbeelding) in 

de één van de afge-

beelde formaten . 

Voor € 25,00 maken 

wij de advertentie 

voor u. 

Dierenspeciaalzaak Jack Speek 
zit nu op een nieuw adres:  

Dikkersplein 3 7553 SZ, Hengelo 

Wij zijn geopend op: 

maandag t/m woensdag van 09:00u tot 18:00u, 

donderdag/vrijdag van 09:00u tot 20.00u, 

zaterdag van 09:00 tot 18:00u.  

 

x-apple-data-detectors://0
x-apple-data-detectors://3
x-apple-data-detectors://4

