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Spreekuren 
weer open

servicepunt Vrij-

willigerswerk 

Hengelo houdt 

weer spreekuur. 

Bezoekers kun-

nen maandag tot 

en met donder-

dag van 9.00 tot 

14.00 uur te-

recht op de 

tweede verdie-

ping van de bi-

bliotheek voor 

informatie. wel-

kom zijn zowel 

organisaties die 

op zoek zijn, als 

mensen die dit 

werk graag wil-

len doen. ook 

telefonisch 

(0889455750) 

of per 

mail (info@servi-

cepuntvrwijwilli-

gerswerkhen-

gelo.nl) is con-

tact mogelijk.

HENGELO

Baklava in 
Café Bravo

Primeur voor 

Hengelo: de stad 

heeft zijn eerste 

baklavawinkel. in 

winkelcentrum 

groot driene 

ging recent Café 

Bravo open. 

daar wordt de 

mierzoete 

Turkse lekkernij 

baklava aan de 

man gebracht. 

ook in de 

schappen: 

‘Heerlijk gebak 

en taarten, har-

tige broodjes en 

meer lekker-

nijen’. de patis-

serie in groot 

driene is een ili-

aal van bakkerij 

anteplioglu Ba-

klavalari, met 

vestigingen in 

enschede en al-

melo.

Huis waar ouderen 
alles naar eigen wens 
kunnen inrichten

Tim Nijhof

Hengelo

C
aroline Coumans, ini-
tiator van Brokant, 
ziet het al helemaal 
voor zich. ,,In het 
Brokanthuis lopen 

straks buufs rond, die de bewoners 
kunnen helpen met alles wat ze 
nodig hebben.” 

Buufs? Die staan in dit geval 
voor een hulpdienst aan huis. Het 
moet een van de noviteiten wor-
den in het Brokanthuis, waar 29 
woningen voor ouderen komen.

Het nieuwbouwcomplex aan de 
Marskant en Brugstraat krijgt 
naast de woningen ruimtes en 
voorzieningen voor gezamenlijk 
gebruik, zoals een woonkamer, 
keuken, tuin, atelier, wasmachines 
en auto’s. 

„Ouderen zitten soms alleen in 
een groot huis, met de kinderen 
op afstand en buren bij wie ze niet 
zo snel aankloppen. Dit is een 
mooie manier om samen te wonen 
met mensen van hun leeftijd. Het 
belangrijkste is dat ze hier niet aan 
regels gebonden zijn. De bewoners 
houden zelf de regie”, vertelt Cou-
mans.

Ze noemt het Brokanthuis een 
kruising tussen ‘een studenten-
huis, een verzorgingscentrum en 
een camping’. Coumans heeft een 
verleden als verpleegkundige. De 
toenemende vergrijzing en de 
sluiting van verpleeghuizen 

brachten haar tot het besef dat er 
iets anders nodig was voor oude-
ren die een geschikte woonruimte 
zoeken. Daarom kwam ze op de 
proppen met Brokant, dat ‘nieuwe 
vormen van huisvesting en dien-
sten voor ouderen’ ontwikkelt.

Geen betutteling
Coumans: ,,Ons doel is dat oude-
ren samen een beetje plezier kun-
nen hebben. Zonder dat ze betut-
teld worden door Jan en alleman, 
want daar hebben ze een hekel 
aan. In het huis dat we voor ogen 
hebben, kunnen de bewoners alles 
naar eigen wens inrichten.” Het 
atelier, de wasruimte en de woon-
kamer worden ontmoetingsplek-
ken, zo spiegelt Coumans voor.

,,Wat mij betreft komen ze in 
hun pyjama naar de gezamenlijke 
woonruimte voor het ontbijt, met 
een krantje erbij. In de middagen 
komt er een kok. Willen ze zelf ko-
ken? Ook prima. De tuin kunnen 

de bewoners zelf onderhouden. 
Hebben ze daar geen trek in? Geen 
probleem, dan regelen we een 
tuinman.” Zo gaat het ook met het 
aanbieden van zorg. ,,We kunnen 
thuiszorg laten komen, als daar be-
hoefte aan is. Maar we zijn geen 
verpleeghuis”, benadrukt Cou-
mans.

Tijdrovende klus
Ook niet-bewoners kunnen lid 
worden van het Brokanthuis. ,,Ze 
kunnen gezellig op de koffie ko-
men en meedoen met activiteiten. 
Daar betalen ze dan een maandbe-
drag voor.” Acht jaar stak Cou-
mans in de totstandkoming van 
het Brokanthuis. ,,Ik kan me nog 
herinneren dat ik er voor het eerst 
over sprak met toenmalig wethou-
der Jan Bron. Het is sleuren ge-
weest, er ging enorm veel tijd in 
zitten. Maar nu zijn we zover dat 
we iets kunnen bieden.”

Vijftien mensen hebben inte-
resse getoond, aldus Coumans. ,,Ik 
hoop dat zij bij onze meedenk-
middag willen zijn. Die houden 
we vrijdag 9 juli, tussen 12.00 en 
16.00 uur, op de Walhoflocatie aan 
de Marskant. Potentiële bewoners, 
maar ook omwonenden en profes-
sionals uit de zorg en alle kritische 
geesten zijn dan welkom.”

Als het aan Coumans ligt, ko-
men er meer Brokanthuizen. ,,Ik 
denk aan kleinere varianten in 
plaatsen als Borne en Oldenzaal. 
Huizen voor zo’n twaalf perso-

In een grijs verleden werd er bier gebotteld, in de Amstel Brouwerij. Nu 

wordt de Walholocatie bij de Marskant omgedoopt tot een 

‘Brokanthuis’, met 29 woningen voor ouderen, plus twaalf koop- of 

huurappartementen en twee koopwoningen.

 c Op Walholocatie in Hengelo, waar ooit een                         br

l
Het Brokanthuis 
wordt een kruising 
tussen een 
studentenhuis, een 
verzorgingscentrum 
en een camping

 – Caroline Coumans, Brokant

Twee maanden later dan gebruikelijk 

begint Cultuurpodium Houtmaat aan 

een nieuw seizoen vol muzikale 

optredens op het sfeervolle terrein van 

Buitenplaats de Houtmaat. De bands 

Krap Bie Kas en Friends or More bijten 

zondag 4 juli het spits af. 

„Normaal beginnen we in mei met de eerste 
optredens, maar door corona was dat dit jaar 
niet mogelijk”, vertelt programmeur Marcel 
Diepenmaat. Nu kan het weer. 

Waar vorig jaar de eerste concerten uit-
sluitend via een livestream bijgewoond kon-
den worden, is er deze zomer meteen pu-
bliek welkom. „Er zijn voorlopig tweehon-
derd stoelen beschikbaar voor het publiek. 
Bezoekers moeten zich registreren, en er is 
een gezondheidscheck. Om dat in goede ba-
nen te leiden, hebben we weer een beveili-
gingsbedrijf ingehuurd.” De livestream 
keert, vanwege de kosten, niet terug.

Jonger publiek
In het programma valt op dat er minder or-
kesten en koren zijn geboekt. „Veel koren en 
orkesten wilden niet optreden, omdat ze er 
nog niet klaar voor zijn. Door corona hadden  
ze te weinig repeteertijd”, vertelt Diepen-
maat. „Maar we slaagden erin diversiteit te 
bieden in muziekgenres. We hebben bands 
die ook voor jonger publiek interessant 
zijn.” Verder maken meer bands uit Hengelo 
en Borne hun opwachting. En waar voor-
heen bands met uiteenlopende muziekstij-
len op dezelfde dag speelden, is er nu voor 
gekozen de middagen zoveel mogelijk in te 
delen naar muziekgenre. Zo zijn er dit jaar 
middagen met alleen blues, rock of muziek 
uit de jaren ’60 en ’70.

Ook in de opzet van de concerten is een en 
ander gewijzigd. Voor elke datum zijn twee 
bands geboekt, de ene band speelt in het uur 
voor de pauze, de andere in het uur na de 
pauze. Uitzondering daarop is het concert 
van Story of the Eagles, 15 augustus. Diepen-
maat: „Zij hebben zo’n uitgebreid repertoire 
dat ze de hele middag kunnen vullen. Twee 
jaar geleden trad Story of the Eagles voor het 
eerst op bij ons, en dat was een succes. Die 
middag trok ongeveer 1400 bezoekers.”

De optredens bij Cultuurpodium Hout-
maat beginnen om 14.30 uur, de poort is 
open vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis. 
Kijk voor het volledige programma op: cul-
tuurpodiumhoutmaat.nl

Houtmaat is 
klaar voor 
cultuurpodium

 e Programmeur  Marcel Diepenmaat bij 

De Houtmaat. FOTO LARS SMOOK

REURING IN HENGELO

 d Jan Zwie-

nenberg sa-

men met leer-

lingen bij  het 

naar hem ver-

noemde insec-

tenhotel. 

FOTO LARS SMOOK  
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nen.” De 29 woningen aan de 
Marskant krijgen een plek op de 
begane grond en de eerste twee 
verdiepingen van het complex. 
Daar bovenop komen twee etages 
met twaalf koop- of huurapparte-
menten. Aan de naastgelegen 
Dorpsmatenstraat worden twee 
koopwoningen gebouwd. Project-
ontwikkelaar Kloos2 staat aan de 
basis van het plan.

Bewogen geschiedenis
,,Deze plek heeft een bewogen ge-
schiedenis”, weet eigenaar Hans 
Kloosterman van Kloos2. 

Het begon allemaal met het 
pand aan de Dorpsmatenstraat, dat 

in 1928 in gebruik werd genomen 
door de Amstel Brouwerij. De 
brouwerij bottelde er bier en fris-
drank, maakte er ijsbroden en ves-
tigde er een distributiecentrum. 
Het pand, van de hand van archi-
tect A.J. Langhout, is opgetrokken 
in de stijl van de Amsterdamse 
school.

Het gebouw is bijzonder, omdat 
een oude bottelarij met ijsfabriek 
een zeldzaamheid is geworden. 
Bovendien is het pand het laatst 
bewaard gebleven fabrieksgebouw 
in de buurt van het oude dorps-
centrum van Hengelo. Het wordt 
‘een logische schakel’ genoemd 
tussen die voormalige kern en de 

Emmaweg, en het industrieel erf-
goed in Hart van Zuid.

IJskelder onder pand
In 1969 ging het gebouw over naar 
verf- en behangbedrijf Walhof. 
Daar heeft de locatie zijn huidige 
naam aan te danken. Later kwam 
er een tankstation, diende het als 
onderkomen van El Centro de la 
Salsa en werd het een bedrijfsver-
zamelgebouw. Er zit nog een gra-
fisch vormgever, die moet verhui-
zen.

Het ‘Walhofgebouw’, dat is ver-
kocht door Welbions, heeft grote 
cultuurhistorische waarde. Aan 
Kloos2 de taak dit erfgoed te con-

serveren. Kloosterman: ,,Een van 
de dingen die we willen behouden 
is de ijskelder onder het pand. 
Daar werden bier en ijs bewaard. 
Ze hadden toen nog geen koeling 
zoals nu. Je ziet hem van buiten 
niet, maar dit is wel een speciaal 
stukje Hengelo. Die kelder vertelt 
het verhaal van deze plek.” De ge-
meente heeft het plan Walhof an-
nex Brokanthuis ter inzage gelegd. 
Wanneer de woningen klaar zijn? 
Coumans: ,,Als er geen vertraging 
optreedt, zou het startsein voor de 
bouw begin 2022 gegeven moeten 
worden. De werkzaamheden du-
ren een jaar. In 2023 kan het huis 
een feit zijn.”

aar ooit een                         brouwerij zat, komt een Brokanthuis voor ouderen

 e Het Brokanthuis, gezien vanaf de Brugstraat, waar de entree van het complex zal komen. ARTIST IMPRESSION KLOOS2
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Welkom in Zwienenbergheuvel
Leerlingen van ’t Korhoen zijn 

voor zeker vijf jaar verzekerd 

van een stageplek in de 

heemtuin. De school voor 

voortgezet onderwijs en 

natuurvereniging IVN 

bekrachtigden hun 

overeenkomst gistermorgen 

met de opening van een 

insectenhotel. 

Wat is er hoger dan geridderd te 
worden? Een insectenhotel naar 
je vernoemd te krijgen, bedach-
ten ze bij het IVN. En zo heet de 
gisteren officieel geopende voor-
ziening, speciaal voor solitaire 

bijen, de Zwienenbergheuvel. 
Een grote eer, vond Jan Zwienen-
berg zelf die in 2017 een lintje 
kreeg als pleitbezorger voor na-
tuur en duurzaamheid. Leerlin-
gen van ’t Korhoen stonden erbij 
en zagen dat het goed was. Sinds 
een paar maanden lopen ze, in 
groepjes van vijf, stage bij de 
heemtuin aan de Van Alp-
henstraat. 

Dat bevalt van beide kanten zo 
goed dat een overeenkomst werd 
gesloten voor vijf jaar. „Misschien 
volgen andere instellingen uit het 
speciaal onderwijs”, hoopt 
IVN-voorzitter Rewert Wolthoff. 
Korhoen-directeur Gemma 
Brinks kan het haar collega’s aan-

raden. „Ze worden hier met open 
armen ontvangen.” Voorlopig 
zijn de vso-leerlingen er alleen op 
maandag- en dinsdagmorgen. Als 
het aan Brinks ligt, wordt dat va-
ker. 

Dat hangt echter voor een groot 
deel af van de bouw van een na-
tuurcentrum naast de heemtuin. 
De plannen daarvoor liggen klaar, 
maar financieel is het nog niet 
rond. Wolthoff hoopt desalniet-
temin nog dit jaar te beginnen 
met de bouw.

In de planning staat nog de 
aanleg van een ‘tiny forrest’. Met 
een grote variatie aan bomen en 
struiken op een terrein met de 
omvang van een tennisveld. 

l
Ons doel is dat 
ouderen samen een 
beetje plezier kunnen 
hebben. Zonder dat 
ze betutteld worden 
door Jan en alleman

 – Caroline Coumans, Brokant


