
																												Boek	van	de	maand.

Titel:	Kent	u	ze	nog,	de	Enschedeërs.
Soort:	Foto’s	c.q.	oude	ansichten	van	Enschedeers	van	1880	-
1925
Schrijver[s]:	D.	Taat
Aantal	pagina’s:	58
Afmeting:	20x	15	cm.
Conditie:	in	redelijk	goede	staat

Bijzonderheden:	foto’s	in	zwart	wit.
Uitgever:	Europese	bibliotheek	Zaltbommel.
Verschijningsdatum:	1975.
Prijs:	€	20,50
incl.	verzendkosten	in	NL.
	

Het	Meldpunt	Cultureel	Erfgoed	Enschede	is	een	centraal
informatiepunt,	dat	een	breed	publiek	in	de	gelegenheid	stelt
om	melding	te	doen	van	bedreigd,	onbekend	en/of
ondergewaardeerd	historisch	erfgoed	in	de	gemeente
Enschede.

De	doelstelling	van	het	Meldpunt	is	het	leveren	van	een	inhoudelijke	bijdrage	aan	het	behoud	en
waardering	van	karakteristieke,	beeldbepalende	gebouwen,	objecten,	landschappelijke
elementen	en	structuren.	Het	resultaat	van	de	melding	kan	zijn	dat	initiatieven	worden
ontwikkeld	tot	mogelijk	behoud	en/of	ontwikkeling	van	een	object.
Daarnaast	kunnen	we	via	ons	maandelijkse	Erfgoed	Magazine	en	de	website	aandacht
schenken	aan	de	melding.
Met	onze	eigen	kennis	en	de	kennis	uit	ons	(inter)nationale	en	regionale	netwerk	op	het	gebied
van	herontwikkeling,	exploitatie	&	instandhouding,	juridische	zaken	en	(digitaal)	
informatiebeheer	denken	we	graag	mee	met	het	erfgoedveld	binnen	de	gemeente	Enschede.
Met	de	inzender	van	de	melding	overleggen	wij	of	een	en	ander	geschikt	is	voor	publicatie.
Uitsluitend	met	toestemming	van	de	inzender	gaan	wij	over	tot	eventuele	publicatie.	

Het	meldpunt	is	gestart		op	1	januari	2019	en	u	kunt	uw	bericht	versturen	via	het	blokje
"Meldpunt	Cultureel	Erfgoed"	onderaan	iedere	webpagina	van	onze
website	www.cultureelerfgoedenschede.nl		of	klik	HIER

VERZEKERAAR	VOOR	KERKEN	EN	MONUMENTEN

Elke	kerk	en	elk	monument	is	uniek.	Qua	historie,	ornamenten,
gebruikte	materialen,	vakmanschap	en	betekenis.	Het	zijn
plekken	waar	stilte	en	reflectie	hand	in	hand	gaan	met	vreugde
en	vieren.	Plaatsen	waar	de	ziel	zich	thuis	voelt	en	waar
karakter	tot	leven	is	gekomen.	Dat	soort	gebouwen	zijn
onvervangbaar,	maar	gelukkig	niet	onverzekerbaar.	Met	de
specialistische	kennis	van	Donatus	wordt	de	herbouwwaarde
van	uw	kerk	nauwkeurig	getaxeerd	en	verzekerd.	Daarbij	kunt

u	rekenen	op	deskundig	preventie-advies.	En	heeft	u	onverhoopt	toch	schade?	Dan	treden	we
daadkrachtig	op	en	nemen	we	u	veel	werk	uit	handen.	Hierdoor	kunnen	ook	volgende
generaties	genieten	van	deze	mooie	plek.	Zodat	uw	kerk,	herbestemde	kerk,	klooster	of
monument	verzekerd	blijft	van	een	toekomst	waar	ook	volgende	generaties	van	kunnen
genieten.
Zo	helpen	we	kerken,	herbestemde	kerken,	kloosters	en	monumenten	verzekeren	van	een
toekomst.

																				GRATIS	TAXATIE	VOOR	LEDEN
Het	verzekeren	van	een	herbestemde	kerk	of	klooster	is	specialistisch	maatwerk.	Onze
deskundige	buitendienst	inspecteert	en	taxeert	kosteloos	elk	monumentaal	gebouw	dat	bij
Donatus	wordt	verzekerd,	inclusief	andere	(bij)gebouwen	die	uw	eigendom	zijn.

Maak	kennis	met	ons	eigen	team	van	ervaren	bouwkundig	experts.	Zij	hebben	hart	voor
monumentale	gebouwen	en	gespecialiseerde	kennis	van	ambachtelijk	bouwen,	constructies	en
materialen.	Lees	hier	op	welke	manier	ze	voor	u	klaarstaan.
DONATUS
Hoff	van	Hollantlaan	8
5243	SR	Rosmalen
Postbus	500
5240	AM	Rosmalen
+31	73	5221700
info@donatus.nl

																												Monumentenverzekeraar.

Kastelen,	buitenplaatsen,	herenhuizen,	molens:	bijzondere
bouwwerken	uit	vroegere	tijden	die	zorgen	voor	diversiteit	in
het	stads	en	dorpsbeeld.	Monumenten	zijn	vaak	unieke
bouwwerken	met	een	bijzondere	historie	en	betekenis.
Daarom	zet	u	zich	met	hart	en	ziel	in	voor	het	behoud	van	uw
monument.	Donatus	kent	de	risico's	en	weet	hoe	u	zich	daar
het	beste	tegen	kunt	verzekeren.	Onze	bijna	170	jaar	ervaring
als	verzekeraar	van	religieus	en	monumentaal	erfgoed	brengt

een	schat	aan	bouwkundige	en	verzekeringstechnische	kennis	met	zich	mee	om	ook	uw
monumentale	gebouw	te	beschermen.
Contact	opnemen	met	Donatus:
Klik	HIER
Donatus	is	partner	van	de	Stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede.

13.	Extra	subsidie	energiebesparing	Provincie	Overijssel.
	
De	provincie	Overijssel	trekt	5	miljoen	euro	uit	om
energierekeningen	van	inwoners,	ondernemers,
verenigingen	en	culturele	instellingen	omlaag	te	brengen.
Het	pakket	bestaat	uit	nieuwe	regelingen	en	verruiming
van	bestaande	regelingen	gericht	op	energiebesparing.
Bedrijven,	verenigingen	en	(culturele)	instellingen	kunnen
hier	direct	mee	aan	de	slag.

	
Het	gaat	hierbij	om	uitbreiding	en	vereenvoudiging	van	bestaande	regelingen.	Alle
ondernemers,	verenigingen	en	(culturele)	instellingen	in	Overijssel	kunnen	een	aanvraag
indienen	voor	deze	verruimde	subsidieregelingen:

subsidie	voor	grotere	energiebesparende	maatregelen,	tot	maximaal	€125.000	per
aanvraag.
subsidie	voor	kleinere	energiebesparende	maatregelen,	tot	maximaal	€5000	per	aanvraag
en	voor	energie-	advies.
een	aantal	specifieke,	kleinere	regelingen	voor	horecabedrijven	en	productiebedrijven.

Voor	meer	informatie	en	aanvragen	klik	HIER

14.	Webinar	‘Immaterieel	erfgoed	en	de	nieuwe
Omgevingswet’
	
De	Omgevingswet,	die	naar	verwachting	op	1	juli	2023	in
werking	treedt,	geeft	gemeenten	de	mogelijkheid	om	in
hun	ruimtelijk	beleid	rekening	te	houden	met	immaterieel
erfgoed.	Maar	waar	heeft	immaterieel	erfgoed	een	relatie
met	ruimtelijk	beleid?	En	hoe	kan	dit	tijdig	ingebracht

worden	in	ruimtelijke	processen?	Welke	rol	kunnen	erfgoedgemeenschappen	hierbij
pakken?

In	dit	webinar	op	20	december,	georganiseerd	door	het	Kenniscentrum	Immaterieel	Erfgoed
Nederland	(KIEN)	voor	erfgoedorganisaties	in	Overijssel,	krijg	je	een	antwoord	op	al	deze
vragen.	Daarnaast	maak	je	kennis	met	de	inhoud	van	de	Omgevingswet,	de	daarbij	horende
regelgeving	en	leer	je	de	belangrijkste	nieuwe	termen	kennen.		
Het	webinar	wordt	gegeven	door	Nathalie	Vossen.	Nathalie	is	archeoloog	en	werkt	al	meer	dan
20	jaar	op	het	snijvlak	van	erfgoed	en	ruimtelijk	beleid.	Al	vanaf	2014	volgt	zij	de
ontwikkeling	van	de	Omgevingswet	in	relatie	tot	erfgoed	op	de	voet.	Sinds	2016	geeft	zij
cursussen	over	dit	onderwerp.
Dit	webinar	is	voor	iedereen	in	de	provincie	Overijssel	die	geïnteresseerd	is	in	het
onderwerp.	Er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden.		Aanmelden	voor	het		Webinar	kan	HIER
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Bekijk	de	webversie
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																																		De	Stichting	Cultureel	Erfgoed	Enchede	wenst	u
																														prettige	feestdagen	en	een	gelukkig	en	gezond	2023.

																																											1.	Zwem-	en	Badinrichting	Van	Heek	&	Co.	(2.)

Schilderij	van	Klaas	Bernink	(1913-1996)
met	een	voorstelling	van	de	zwem-	en
Badinrichting	Van	Heek	&Co.

Het	zwembadgebouw	bestaat	uit	een
voorgebouw	met	loket,	één	ingang	voor
vrouwen,	één	ingang	voor	mannen,	drie
kuipbaden	en	zes	douches	in	de
vrouwenafdeling;	vijf	kuipbaden	en
zeventien	douches	in	de	mannenafdeling;
benevens	de	zwemhal	met	een	bassin	van
beton,	groot	9	bij	15	Meter	en	1	tot	2	Meter
aflopend,	25	kleedkamertjes	en	een	douche-
inrichting.
Verder	is	er	een	was-	en	drooginrichting	en
een	ketelhuis.	De	arbeiders	en	arbeidsters
der	firma	van	Heek	&	Co.	maken	van	de	hun
geboden	gelegenheid	geen	te	ruim	gebruik.
Het	personeel	bestaat	uit	ruim	2500
personen,	terwijl	het	aantal	kosteloze	baden
jaarlijks	circa	22000	bedraagt.	Behalve	het
personeel	der	genoemde	firma	kan	ook	het
personeel	van	de	Firma	G.	J.	van	Heek	&
Zn.,	daartoe	door	deze	firma	in	staat
gesteld,	kosteloos	van	de	verschillende
baden	gebruik	maken.
	

Het	aantal	betaalde	baden	bedraagt	gemiddeld	circa	20.000	per	jaar	en	dat	van	het	personeel
der	Firma	G.	J.	van	Heek	&	Zn.	circa	12.000	per	jaar,	in	totaal	dus	circa	54.000	baden.	Voor	de
baden,	ook	voor	het	zwembassin,	wordt	gebruikt	het	water	van	de	Gem.	Waterleiding,	tegen
een	speciaal	90	Overdekte	zweminrichting	tarief,	met	het	oog	op	het	doel	der	inrichting,	door	het
Gemeentebestuur	toegestaan.	

De	tarieven	voor	betalenden	zijn	thans	als	volgt:	Kuipbaden	1e	klasse	35	cent	2e	klasse	20	cent
Stortbaden	(douches)		Zwembaden	12	cent,	alles	incl.	gebruik	van	handdoek	en	zeep.

Het	oorspronkelijke	tarief,	resp.	25	ct.,	15	ct.,	12	ct.,	6	ct.,	8	ct.,	moest,	als	gevolg	van	de
enorme	stijging	in	de	tarieven	van	het	water	(in	1892	3	ct.	per	M3.,	thans	€	0,72.)	van	de	prijzen
van	steenkolen	enz.	tot	het	tegenwoordige	tarief	worden	verhoogd.

Zwemles	voor
dames,	heren	en
kinderen
was	een	belangrijk
onderdeel	van	het
zwembadprogramma.

Bovenstaand	adresboek	van	Enschede	uit	1903	is	eigendom	geweest	van	J.J.	van	Deinse.	In
dit	boekje	een	advertentie	van	de	Zwem-	en	BadInrichting	Van	Heek	&	Co.	
(beschikbaar	gesteld	door	de		Historische	Sociëteit	Enschede	Lonneker)

De	belangstelling	voor	het	zwembad	liep	in
de	loop	der	jaren	echter	aanzienlijk	terug	en
dat	was	reden	genoeg	om	het	in	juni	1956	te
sluiten.
Een	jaar	later	bleek	dat	de	gemeente
Enschede	bereid	was	gevonden	om	het
zwembad	na	enkele	aanpassingen	opnieuw
te	openen.
De	exploitatie	werd	aan	de	dienst
Sportzaken	overgedragen.	Maar	de
toekomst	van	het	zwembad	werd	bedreigd
door	de	herinrichting	van	de	binnenstad.
Uiteindelijk	werd	het	zwembad	gesloopt	in
1973.
Wordt	vervolgd.

COLOFON
Het	Erfgoed	Magazine	Enschede		is	een	uitgave	van	de	Stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede.

Redactieadres:
Stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede
info@cultureelerfgoedenschede.nl	

Bankrelatie:
NL87	INGB	0006	9973	92	t.n.v.	Stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede.
	
Disclaimer
Ondanks	aan	de	samenstelling	van	deze	nieuwsbrief	bestede	zorg	kan	de	redactie	geen
aansprakelijkheid	aanvaarden	voor	de	onvolledigheid	of	onjuistheid	van	deze	nieuwsbrief.

Wij	hebben	ons	best	gedaan	om	alle	rechthebbenden	met	betrekking	tot	(foto)materiaal	op	onze
website	en	het	Erfgoed	Magazine	Enschede		te	achterhalen.	Eenieder	die	meent	dat	zijn/haar
materiaal	zonder	voorafgaande	toestemming	hier	is	gebruikt,	verzoeken	wij	om	zich	tot	ons	te
wenden.

Heeft	u	dit	Magazine	doorgestuurd	gekregen	en	wilt	u	deze	ook	zelf	ontvangen?	Aanmelden
kan	via	de	de	homepage	van	onze	website

																																				2.	Graf	van	Sint-Nicolaas	gevonden.

Het	graf	van	Sint-Nicolaas	is	gevonden!
Nou	ja,	de	plaats	was	eigenlijk	al	wel
bekend,	omdat	hij	begraven	is	in	een
monumentale	kerk	die	je	niet	over	het	hoofd
ziet.	Maar	onder	die	kerk	hebben
archeologen	nu	de	precieze	plaats	van	het
graf	vastgesteld.

Turken	vallen	Turkije	binnen

Denk	bij	‘graf’	overigens	niet	aan	menselijke
resten,	want	die	zijn	een	millennium	geleden
al	in	veiligheid	gesteld.
In	verband	met	het	binnenvallen	van	de
Turken	in	Turkije	(dat	van	origine	Grieks	en
christelijk	cultuurgebied	is)	en	het	oprukken
van	de	islam	bracht	men	in	1087	de	resten
van	de	heilige	over	naar	Bari	in	de	hiel	van
Italië.
Dat	is	de	start	geweest	van	de	grote
Europese	devotie	voor	de	heilige	bisschop
van	Myra.
	

BOEKENSHOP.
In	onze	boekenshop	bevinden	zich	ruim	90	boeken	over	cultureel	erfgoed	en	de
historie	van	Enschede	en	Twente.	Met	de	aankoop	van	een	boek	ondersteunt	u
tevens	de	activiteiten	van	de	stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede.	Bent	u	op	zoek
naar	een	specifiek	boek	of	wilt	u	boeken	aan	de	stichting	ter	beschikking	stellen?
Laat	het	ons	weten.	Via	e-mail:	info@cultureelerfgoedenschede.nl.	

Klik	hier

																																															3.	Helaas	geen	balkonscene.

In	Enschede	is	een	toenemend	besef	dat	wij
als	stad	veel	te	bieden	hebben	aan	historie
en	cultureel	erfgoed.	Het	zijn	vooral
monumenteigenaars	die	hun	bezit	koesteren
ook	in	deze	moeilijke	tijden.	Monumenten
zijn	vaak	niet	optimaal	geïsoleerd,	hebben
geen	zonnepanelen	en	van	het	gas	af	is	nog
heel	ver	weg.

																				Noorderhagen	48a

Het	gemeentelijk	monument	met	een	balkon
dat	in	verval	raakt.	

Het	zijn	vaak	de	details	die	monumenten	een	mooie	uitstraling	geven.	Een	voorbeeld	is	een
fraai	gemeentelijk	monument	aan	de	Noorderhagen	48a.	Het	huis	maakt	deel	uit	van	een	rij
gave	huizen	aan	een	straat	die	mede	de	vorm	van	de	Enschedese	binnenstad	heeft	bepaald.	
Het	is	een	op	de	rooilijn	liggende	woning	bestaande	uit	twee	bouwlagen	met	zolder	waarop	een
dakkapel	is	aangebracht.
In	2019	werd	er	voor	de	renovatie	van	het	balkon	keurig	een	omgevingsvergunning
aangevraagd	en	toegekend.	En	zo	te	zien	was	dat	ook	wel	nodig,	sterker	nog	het	balkon	vormt
zelfs	een	veiligheidsrisico.	Maar	inmiddels	zijn	we	vier	jaar	verder	en	het	balkon	(dus	het
monument)	ziet	er	niet	best	uit.	Op	dit	moment	worden	in	het	pand	studenten	gehuisvest	maar
dat	zou	toch	geen	reden	moeten	zijn	om	een	noodzakelijk	renovatie	aan	een	balkon	niet	uit	te
voeren.
Wij	zijn	benieuwd	of	de	eigenaar	inmiddels	ook	van	mening	is	dat	haast	geboden	is	om	dit	fraaie
pand	in	een	goede	staat	van	onderhoud	te	brengen.

4.	Meldpunt	Cultureel	Erfgoed	Enschede.

																																																											5.	Kijk	&	vergelijk.

																							De	Zuiderhagen

In	dit	geval	geen	monument	maar	wel	een
karakteristiek	en	historisch	pand	dat	al
decennia	lang	een	horecafunctie	heeft.

Helaas	is	de	buitengevel	van	dit	pand	ooit
een	keer	wit	geschilderd	en	dat	past	net	niet
bij	het	tegenovergelegen	gemeentelijk
monument.	(klik	HIER)
Een	passende	kleurstelling	in	de
geveldetailliring	zou	al	een	aanzienlijke
verbetering	zijn.

Het	laatste	horecabedrijf	was	Cafe	de	Zon.
Het	stond	vooral	bekend	als	een	regionaal
kegelcentrum.	Deze	sport	werd	al	sinds
1898	hier	beoefend.
Foto	onder:
Fraaie	details	in	de	buitengevel	die	nogal
onopvallend	zijn	door	de	witte	kleurstelling.

	

																				Zuiderhagen	43.

De	horecageschiedenis	van	dit	pand	loopt
echter	ten	einde	want	het	pand	wordt
momenteel	verbouwd	tot	een
appartementencomplex.	

																																																																6.	Kerken	(3.)

																																															Voormalig	kerkgebouw	aan	de	Zweringweg
Foto:	SCEE.
Grootgrondbezitter	G.A.	Lasonder-	die	we	ook	al	tegenkwamen	bij	Drienerlo-	bezat	op
Stadsveld	en	aan	de	stadszijde	van	de	Usseler	Es	veel	grond	en	boerderijen	waaronder	het
eeuwenoude	erve	het	Mors.
Hij	was	in	1937	de	initiatiefnemer	en	financier	voor	de	bouw	van	een	Hervormde	Kerk	op	de
hoek	van	de	Zweringweg	en	de	B.W.	ter	Kuilestraat,	die	diende	als	dependance	van	de
Hervormde	Gemeente	van	Usselo	waaronder	het	ressorteerde.	Zijn	boeren,	maar	ook	de	N.H.
bewoners	van	de	toen	nieuwe	wijken	Stevenfenne	en	de	bomenbuurt	hoefden	niet	meer	over	de
Es	om	naar	de	kerk	te	gaan.	In	1953	ging	dit	kerkje	over	naar	de	Hervormde	Gemeente
Enschede	en	daarna	kwam	het	onder	de	naam	'DE	WEGWIJZER'	in	bezit	van	de	Baptisten
Gemeente.	Nu	is	het	een	woonhuis.
	

	
		VAN	KERK	TOT	WOONHUIS

Het	geloof	vloeit	weg	uit	Enschede
Het	kerkvolk	loopt	niet	langer	mee....

En	achter	blijft	een	lege	kerk,
alleen	geschikt	voor	sloperswerk.
Was	d'	architect	misschien	bekend,
dan	is	er	kans	als	monument.

Men	zet	zo'n	kerk	ook	wel	te	koop
Dan	blijft	er	nog	een	sprankje	hoop,
dat	hij	zegt	die	betalen	kan;

Ik	maak	er	wel	mijn	woonhuis	van.
En	god	zit	neer	en	zegt	ontdaan;
Ikzelf	moet	weg,	mijn	huis	blijft	staan	..

Wie	twijfelt	aan	wat	ik	hier	zeg,
kijkt	maar	eens	aan	de	Zweringweg..
	

																																			7.	De	bioscoopcultuur	van	Enschede.	(1.)

Deze	maand	zal	de	megabioscoop	van	VUE	CINEMAS	worden	geopend	in	het	voormalige
postkantoor	aan	de	Boulevard	1945.	Voor	ons	voldoende	aanleiding	om	in	een	aantal
afleveringen	de	bioscoopcultuur	van	Enschede	de	revue	te	laten	passeren.	

																																																					Wat	brengt	de	toekomst?

Er	is	in	de	laatste	decennia	veel	onderzoek	gedaan	naar	het	verleden	en	de	toekomst	van	de
bioscoop	in	Enschede.	Er	zijn	tijden	geweest	van	grote	bloei	en	tijden	van	neergang	in	het
bioscoopbedrijf.	Het	lijkt	er	nu	op	dat	ondanks	alle	Internet	stream	media	er	meer	behoefte	is
ontstaan	aan	een	stadsbioscoop	c.q.	een	uitgaanscentrum	in	de	binnenstand	van	Enschede.
Het	zijn	nu	wel	de	spelers	op	de	Europese	markt	die	het	monopolie	van	de	bioscoopmarkt
bezitten.	Maar	dat	biedt	ook	kansen	want	het	voormalig	postkantoor	was	zijn	kantoorfunctie
eigenlijk	al	kwijt	en	welke	herbestemming	zou	dit	gemeentelijk	monument	daarna	moeten
krijgen?

De	Stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede	pleit	voor	een	herbestemming	waarbij	met	respect	en
waardering	een	nieuwe	functie	aan	een	monument	wordt	toegevoegd.	Het	lijkt	erop	dat	dit	bij
het	voormalig	postkantoor	het	geval	is	en	dat	is	een	positieve	ontwikkeling.	Ook	de	gemeente
Enschede	heeft	nog	een	aantal	monumenten	in	haar	bezit	waarvoor	een	verantwoorde
herbestemming	wordt	gezocht.	Het	betreft	hier	kapitaalintensieve	investeringen	waar	de
vastgoedmarkt	niet	altijd	zonder	risico	kan	her-ontwikkelen.	Anderzijds	blijkt	in	de	praktijk	dat
ontwikkelaars	wel	degelijk	geïnteresseerd	zijn	in	monumenten	zoals	kerken	en	voormalige
textielfabrieksgebouwen	die	inmiddels	een	nieuwe	functie	hebben	gekregen.	Een	mooi
voorbeeld	hiervan	is	het	onlangs	gerealiseerde	gezondheidscentrum	op	de	begane	grond	van
de	voormalig	textielfabriek	van	Jannink	&	Zn.	Aan	de	Haaksbergerstraat.

De	bioscopen	in	Enschede	hebben	ons	geen	monumenten	nagelaten	met	uitzondering	van
Concorida	aan	de	oude	markt	en	naar	de	toekomst	het	voormalig	postkantoor	aan	de	Boulevard
1945.	Toch	heeft	deze	bedrijfstak	een	belangrijke	rol	gespeeld	in	het	culturele	leven	van	de
Enschedese	gemeenschap.	Veel	Enschedeërs	zullen	zich	de	gebouwen	van	de	vroegere
bioscopen	nog	goed	herinneren	zoals	bijvoorbeeld	Concordia	aan	de	Oude	Markt	en	de
bioscoop	Palace	aan	de	Van	Lochemstraat.
Enschede	blijft	zich	verbonden	voelen	met	een	decennialange	bioscoopcultuur	die	zich	naar	de
toekomst	nog	verder	zal	ontwikkelen	zowel	in	cinematografisch	opzicht	alsook	in	de	facilitaire
voorzieningen	van	de	bioscoop	met	meer	uitgebreide	horeca	en	retail.	Zowel	in	het
uitgaanscentrum	Go	Planet	en	de	Enschedese	binnenstad	blijkt	deze	behoefte	nog	steeds	te
bestaan	en	zich	zelfs	verder	te	ontwikkelen.
	

Zijaanzicht	van	de	nieuwe	stads	bioscoop	met	10	filmzalen	in	het	voormalige	postkantoor	aan
de	Boulevard	1945.	

Explorius	Vastgoedontwikkeling	heeft	de	afgelopen	jaren	hard	gewerkt	aan	de	transformatie	van
het	voormalige	Postkantoor.	Het	gemeentelijk	monument	is		getransformeerd	tot	stadsbioscoop,
horeca,	retail	en	kantoren.	Het	moet	een	ware	publiekstrekker	worden	met	jaarlijks	circa
500.000	bezoekers.	De	film	exploitatie	komt	voor	rekening	van	VUE	CINEMAS.	VUE	is
onderdeel	van	VUE	International	een	van	de	belangrijkste	spelers	op	het	gebied	van	big	screen
entertainment.	Het	is	op	dit	moment	de	grootste	speler	op	dit	gebied	in	Europa	met	209
bioscopen	in	tien	landen.	In	de	nieuwe	bioscoop	komen	negen	filmzalen.

	

Nadat	de	renovatie	is	voltooid	zal	het
gebouw	intern	in	het	geheel	niet	meer
herkenbaar	zijn	als	voormalig	postkantoor.
Maar	voor	de	opmerkzame	bezoeker	zullen
de	glasappliquéramen	een	bron	van
herkenning	zijn	want	deze	zullen	in	de
toekomstige	“open	glasgevel”	aan	de
Boulevard	1945	een	bijzondere	uitstraling
krijgen.	De	ramen	zijn	gemaakt	door	Henri
Schoonbrood	in	1963.	Henri	(ook:	Harrie	/
Harry)	Schoonbrood	was	de	tweede	van	zes
kinderen	uit	het	gezin	van	bakker	Ludovicus
Hubertus	Nicolaus	Schoonbrood	en	Anna
Mechtildis	Wolfs.	Beide	ouders	stierven	toen
Henri	zes	jaar	oud	was.	Hij	was	aanvankelijk
huis-	en	decoratieschilder.	Van	1925	tot
1929	volgde	de	jonge	Henri	de
schilderlessen	van	Henri	Jonas	en
tegelijkertijd	het	kunstonderwijs	aan
de	Middelbare	Kunstnijverheidsschool	in
Maastricht.	
Daarnaast	was	hij	lid	van	de	Limburgse
Kunstkring	en	was	hij	vaak	te	vinden	in	café
Suisse,	Bende	van	De	Suisse,	aan	het
Vrijthof	te	Maastricht.	Met
medekunstbroeders	Hubert	Levigne,	Paul
Kromjong	en	Cephas	Stauthamer	gaan	ze	in
1930	naar	de	Rijksacademie	van	beeldende
kunsten	te	Amsterdam.	Hier	volgde	hij	de
opleiding	monumentale	kunst	onder	leiding
van	professor	Richard	Roland	Holst.	Na	zijn
opleiding	keerde	hij	terug	naar	Maastricht
waarna	hij	een	tijdje	leraar	was	aan	de
Middelbare	Kunstnijverheidsschool.
	

Hij	maakte	meer	dan	100	ramen	voor
kerken,	openbare	instellingen	en
particulieren.	Hij	werkte	hierin	samen	met
het	atelier	van	Hubert	Felix.	Zijn	ramen	zijn
meer	verwant	met	de	Limburgse	School,
dan	met	het	werk	van	Roland	Holst.	Zijn
mozaïeken	zijn	onder	meer	terug	te	vinden
in	het	conservatorium	in	Maastricht	en	het
kantoorgebouw	van	de	Koninklijke
luchtmacht	te	Den	Haag.	Schoonbrood	koos
steeds	zijn	eigen	weg	van	vernieuwing.	Zijn
stijl	was	aanvankelijk	figuratief,	maar	na	de
oorlog	werd	die	steeds	abstracter.
Schoonbrood	was	lid	van
de	Beroepsvereniging	van	Beeldende
Kunstenaars	en	het	Nederlands
Kunstenaars	Genootschap.	Henri
Schoonbrood	heeft	het	grootste	deel	van	zijn
leven	in	een	statig	herenhuis	in	het	centrum
van	Maastricht	gewoond,	samen	met	zijn
vrouw	Greet.	Nadat	zijn	vrouw	overleed	in
1971	was	voor	hem	zijn	leven	in	1972	ook
ten	einde.

Zelfportret	van	Henri	Schoonbrood	in	1952.

																																																			8.	Een	kerstgroet	uit	1933

																													Mijn	kerstgroet	bracht	ik	aan	dóosterstranden,
																													'k	vloog	daarvoor	honderd	uur
																													Mijn	nieuwjaarswensch	aan	d'lage	landen
																													Vroeg	'n	reis	van	korter	duur.
	

In	een	tijdsbestek	van	dertien	dagen	–	van	18	tot	en	met	30	december	1933	–	vloog	KLM-
toestel	de	Pelikaan	(voor	de	liefhebbers:	een	vliegtuig	van	het	type	Fokker	F.XVIII,	met	als
registratienummer	PH-AIP)	niet	alleen	naar	Batavia	(Jakarta,	waar	het	op	22	december
arriveerde,	een	vlucht	van	100	uur	en	35	minuten),	maar	kwam	het	ook	weer	heelhuids	aan	op
luchthaven	Schiphol.	Met	aftrek	van	drie	rustdagen,	was	de	afstand	dus	in	iets	minder	dan	vijf
dagen	te	overbruggen.
De	bemanning	bestond	uit	gezagvoerder	Iwan	Smirnoff	(1895-1956),	piloot	Piet	Soer	(1903-
1935),	radiotelegrafist	(en	verzetsheld)	Cornelis	Beukering	(1905-1945)	en	werktuigkundige
Josephus	Grosfeld	(1901-1991).	De	landing	op	Schiphol	was	rechtstreeks	op	de	radio	te	volgen.
In	de	tijd	die	daarop	volgde	werden	de	bemanningsleden	als	helden	beschouwd.	Hun	daad
werd	vereeuwigd	op	vlaggetjes,	borden,	bekers	en	posters.	Ook	is	deze	bijzondere	gebeurtenis
op	een	penning	vereeuwigd.

																																												9.	Unesco	Werelderfgoed	van	Malta

Malta	is	een	archipel	van	eilanden	gelegen	tussen	Sicilië	en	de	Noord-Afrikaanse	kust	die
bekend	staat	om	zijn	blauwe	stranden.	Het	bevindt	zich	op	een	cultureel	kruispunt.	Binnen	een
dagreis	heb	je	het	gevoel	alsof	je	van	het	oude	Griekenland	en	het	middeleeuwse	Europa	naar
het	Midden-Oosten	en	terug	bent	gereisd.	Van	adembenemende	natuurlijke	wonderen	tot	oude
locaties	en	middeleeuwse	forten,	Malta	is	echt	een	land	van	wonderen.
Valletta	is	de	hoofdstad	met	historische	gebouwen.	U	kunt	een	bezoek	brengen	aan	Fort	Saint
Elmo,	het	National	War	Museum,	Valletta's	Fort	St.	Angela	en	de	drie	steden	Cottonera.	Andere
plaatsen	om	te	bezoeken	in	Malta	zijn	de	Tarxien-tempel,	Hal	Saflieni	Hypogeum,	Mdina,	St.
Paul's	kathedraal	in	Pjazza	Mesquita,	uitgebreide	tunnels	en	galerijen	bij	de	St.	Paul's
Catacombs,	Saint	Agatha's	Tower	ook	bekend	als	Red	Tower,	vissersdorp	Marsaxlokk	en	de
grotten	van	Ghar	Dalam.	Bezoek	ook	de	Blue	Grotto,	Hagar	Qim,	de	tempels	van	Mnajdra	en
het	eiland	Gozo.	Malta	is	ook	beroemd	om	de	baai	van	Dwejra	en	is	de	thuisbasis	van	de
Cgantija-tempels.

																																							10.	Een	mixed	reality	tijdreis	door	Essen	(D.)

Beleef	een	absolute	wereldpremière	in	Essen,	in	het	hart	van	het	Ruhrgebied.	Wij	nemen	je
mee	op	een	reis	door	de	tijd	in	het	centrum	van	Essen.	Dankzij	de	nieuwste	technologie	wordt
het	jaar	1887	voor	jouw	ogen	zichtbaar.	Je	ziet	koetsen,	dieren,	gebouwen,	mensen	in
historische	kostuums	en	personages	die	met	je	interageren	–	net	zo	realistisch	als	of	ze	in	het
echte	leven	voor	je	zouden	staan.	En	dat	midden	in	het	centrum	van	Essen.	Er	is	momenteel
geen	andere	stadswandeling	van	dit	soort	in	de	wereld.	Je	zit	er	middenin	zonder	jouw
omgeving	uit	het	oog	te	verliezen.	Met	de	Nreal	Light	bril	versmelt	het	hier	en	nu	met	de	virtual
reality.	In	tegenstelling	tot	virtual	reality-brillen	neem	je	nog	steeds	jouw	omgeving	waar.	Tijdens
de	bijna	twee	uur	durende	rondleiding	door	het	centrum	van	Essen	overlapt	de	virtuele	wereld
op	bepaalde	punten	dat	wat	de	anderen	zien.	Een	fascinerende	ervaring	voor	technisch
onderlegde	mensen.
Meer	informatie	over	dit	onderwerp:	klik	HIER

11.	Museumboerderij	Wendezoele	in	Delden	finalist	in	Erfgoedvrijwilligersprijs.

Uit	52	aanmeldingen	selecteerde	de	jury	onder	leiding	van	Kathleen	Ferrier	(voorzitter
Nederlandse	Unesco	Commissie)	3	finalisten	die	meedingen	naar	de	Erfgoedvrijwilligersprijs
2022.	De	vrijwilligersteams	van	Museumboerderij	Wendezoele,	Openluchtbad	Zwolle	en	het	Van
Eesterenmuseum	maken	kans	op	de	hoofdprijs	van	€10.000.	De	prijsuitreiking	vindt	plaats	op	1
december	in	theater	Diligentia	in	Den	Haag.
Museumboerderij	Wendezoele
Vlakbij	het	middeleeuwse	stadje	Delden,	nabij	kasteel	Twickel	is	het	monumentale	Erve
Brinkcate	te	vinden.	Deze	museumboerderij	ligt	tussen	de	goed	onderhouden	akkers,	tuinen	en
boomgaard.	Een	bijzondere	plek	om	het	boerenleven	van	vroeger	te	ontdekken.	Al	meer	dan	25
jaar	ligt	de	organisatie	van	Museumboerderij	Wendezoele	volledig	in	handen	van	vrijwilligers.
Meer	dan	75	mensen	zijn	regelmatig	betrokken	bij	de	organisatie	van	de	boerderij	en	het	erf	en
het	overdragen	van	de	ambachten	op	volgende	generaties.
Meer	informatie	over	de	museumboerderij,	klik	HIER

																	12.	Procedure	monumentstatus	kapel	Stadsmaten	in	gang	gezet.

Bij	de	gemeente	is	op	20	juli	2022	een	verzoek	ingediend	door	de	Erfgoedvereniging
Heemschut,	Het	Cuypersgenootschap,	de	Historische	Sociëteit	Enschede-Lonneker	en	de
Stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede	om	de	kapel	met	interieurschilderingen	aan	het
Ariënsplein	1	te	Enschede	aan	te	wijzen	als	gemeentelijk	monument.	Dit	is	naar	aanleiding	van
een	eerder	verzoek	om	enkel	de	interieurschilderingen	als	gemeentelijk	monument	aan	te
wijzen.	De	monumentencommissie	heeft	toen	aangegeven	dat	de	schilderingen	monumentale
waarde	hebben,	maar	niet	zonder	bijbehorend	gebouw	(kapel)	beschermd	kunnen	worden.

De	monumentencommissie	heeft	aangegeven	dat	de	kapel	met	interieurschilderingen
monumentwaardig	is	en	adviseert	om	de	procedure	tot	aanwijzing	monument	verder	door	te
zetten.	Nader	onderzoek	zal	uitwijzen	of	er	daadwerkelijk	voldoende	waarden	aanwezig	zijn	en
de	kapel	met	interieurschilderingen	definitief	kan	worden	aangewezen	als	gemeentelijk
monument.	De	procedure	voor	aanwijzing	tot	gemeentelijk	monument	is	beschreven	in	de
Verordening	kwaliteit	leefomgeving.

De	vervolgstap	in	de	procedure	na	dit	eerste	besluit,	is	de	bekendmaking	van	dit	besluit	aan
eigenaren	en	de	aanvrager.	Die	bekendmaking	heeft	tevens	tot	gevolg	dat	er	voorbescherming
op	het	gebouw	wordt	gelegd.	De	voorbescherming	betekent	dat	hiermee	voorkomen	kan
worden	dat	er	nog	aanpassingen	plaatsvinden	die	de	monumentale	waarde	aanpassen.	
De	volgende	stap	in	de	procedure	is	dat	het	Monumenten	Adviesbureau	een	bouwhistorisch
onderzoek	met	redengevende	omschrijving	en	waardenstelling	opstellen.	De
monumentencommissie	zal	hierover	aan	het	college	advies	uitbrengen	of	de	kapel	met
wandschilderingen	de	status	van	gemeentelijk	monument	kan	krijgen.	

De	wanden	van	de	kapel	zijn	voorzien	van
wand-	en	plafondschilderingen	uit	1948	van
de	hand	van	kunstenaar	Luc	van	Hoek	en
verbeelden	in	14	scenes	het	verhaal	van	de
kruisweg	van	Christus.

Bijlage:	Beschilderingen	in	de	kapel
Stadsmaten,	een	werk	van	Luc	van	Hoek
beeldend	kunsternaar.	Klik	HIER

																			Buitengevel	voormalige	kapel	ziekenhuis	De	Stadsmaten	1970.

																																													15.	Zonne-energie	en	erfgoed.

																																																				Fabrieksschool	Enschede.
Foto:	SCEE.

Zonnepanelen	hebben	een	grote	visuele	impact	op	monumenten	en	beschermde	stads-	of
dorpsgezichten.	Voor	bewoners	en	eigenaren	met	duurzaamheidsambities	is	het	een	extra
uitdaging	om	recht	te	doen	aan	de	cultuurhistorische	waarde	van	hun	pand	én	zoveel	mogelijk
duurzame	energie	op	te	wekken.	Liggen	hier	kansen	voor	energiecoöperaties?
In	opdracht	van	de	Rijksdienst	voor	Cultureel	Erfgoed	heeft	'HIER	opgewekt"	een	advies	over
opgesteld.	In	het	rapport	vind	je	suggesties	hoe	erfgoed	een	gepaste	bijdrage	kan	leveren	aan
de	opwekking	van	zonne-energie.
“Waarom	overal	individuele	zonnepanelen	op	historische	panden	leggen,	als	je	ze	ook	collectief
via	een	coöperatie	op	een	industrieterrein	kan	leggen?	En	wat	is	er	mooier	om	mensen	samen
de	kans	te	geven	op	deze	wijze	duurzame	energie	op	te	wekken	en	tegelijkertijd	hun	erfgoed	te
behouden?	De	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed	wilde	kijken	naar	de	mogelijkheden	voor
een	collectieve	aanpak	van	zonprojecten	op	of	ten	gunste	van	gebouwd	erfgoed,	en	vooral
rijksmonumenten	en	beschermde	stads-	en	dorpsgezichten.”
Download	HIER	het	rapport	Zonne-energie	&	erfgoed.

														Minister	Jetten	
												positief	gestemd.

Minister	Jetten	heeft	de
Tweede	Kamer	laten
weten	positief	tegenover
de	voorstellen	van	de
Europese	Commissie	te
staan.	‘Voor	Zon	op	Dak
geldt	dat	dat	in	Nederland
in	de	meeste	gevallen
vergunningsvrij	is.	

Voor	de	aanleg	van	zonnepanelen	in	specifieke	gevallen,	waaronder	op	monumenten	en	in
bepaalde	gevallen	in	beschermde	dorps-	en	stadsgezichten,	is	een	vergunning	vereist.	De
snelheid	in	deze	gevallen	moet	niet	ten	koste	gaan	van	een	gedegen	proces	en	hier	moet
Nederland	de	impact	nader	verkennen,	zodat	cultureel	erfgoed	met	zorg	kan	verduurzamen	en
Nederland	zich	houdt	aan	internationale	verdragen	omtrent	cultureel	erfgoed;	het	Verdrag	van
Granada	en	de	UNESCO-werelderfgoedconventie.’
Verder	stelt	de	minister	dat	het	daarnaast	onduidelijk	is	of	de	noodverordening	ook	van
toepassing	is	op	Zon	op	land,	Zon	op	Gevels	of	Zon-PV	voor	‘bijzondere	gevallen’	zoals	in
combinatie	met	gevels,	dijken	en	stortlocaties.	‘Zon	op	Land	is	niet	vergunningsvrij.	De
noodverordening	kan	hier	versnelling	opleveren.	Hierbij	is	de	praktische	uitvoerbaarheid	bij	het
bevoegd	gezag	een	aandachtspunt.	Het	kabinet	is	het	op	dit	terrein	niet	eens	met	een
vergunning	van	rechtswege	indien	er	binnen	1	maand	geen	reactie	van	het	bevoegd	gezag	is
gegeven.	Het	kabinet	hecht	eraan	dat	lidstaten	zelf	bepalen	of	en	onder	welke	omstandigheden
een	stilzwijgende	vergunning	kan	worden	toegekend.’	Bron:	Rijksoverheid.

																															Het	Volkspark	met	de	nieuwe	brug	anno	1901.

																							16.	Hogere	belasting	op	VVE	reserves	mogelijk	van	de	baan.

	

																																										Wilhelminaflat	(gemeentelijk	monument)

Foto:	SCEE.

Vereniging	Eigen	Huis	heeft	Tweede	Kamerleden	onlangs	gewezen	op	het	onterechte
onderscheid	tussen	appartementseigenaren	en	andere	huiseigenaren	als	het	gaat	om	de
heffing	op	spaargeld	voor	onderhoud.	Waar	huiseigenaren	over	hun	spaargeld	rond	de	0%
belasting	betalen,	wordt	het	aandeel	dat	appartementseigenaren	hebben	in	de	reserves	van	de
Vereniging	van	Eigenaars	(VvE)	vanaf	1	januari	2023	belast	als	een	belegging.	Hiervoor	geldt
een	rendement	van	ruim	6%.	Tijdens	een	debat	over	het	Belastingplan	2023	heeft	Tweede
Kamerlid	Nijboer	(PvdA)	aandacht	gevraagd	voor	dit	hogere	rendement.	Staatssecretaris	van
Financiën	Van	Rij	heeft	aangegeven	naar	een	oplossing	te	zoeken	om	dit	verschil	recht	te
trekken.
“Het	onderscheid	in	rendement	tussen	appartementseigenaren	en	andere	huiseigenaren	is
vreemd.	Ook	binnen	een	VvE	wordt	gewoon	gespaard	en	niet	belegd”,	aldus	Karsten	Klein,
directeur	belangenbehartiging	bij	Vereniging	Eigen	Huis.
Bron:	Vereniging	Eigen	Huis.

																						17.	Komt	er	nu	wel	of	geen	zendmast	bij	Erve	’t	Stroink.

																																																Erve	't	Stroink	aan	de	Buursestraat

Foto:	SCEE

De	politie	Enschede	is	voornemens	om	op	de	parkeerplaats	bij	Erve	’t	Stroink	aan	de	Buurse
straat	een	52	meter	hoge	zendmast	te	plaatsen.	Deze	zendmast	moet	zorgen	voor	een	betere
verbinding	tussen	meldkamer,	politie,	ambulancedienst	en	brandweer.
Volgens	de	politie	is	er	voor	de	plaatsing	van	de	zendmast	een	omgevingsvergunning
aangevraagd	mede	omdat	de	zendmast	in	de	directe	omgeving	komt	te	staan	van	een
gemeentelijk	monument.	Maar	omdat	de	zendmast	op	een	afstand	van	250	meter	van	Erve	’t
Stroink	komt	is	er	volgens	de	gemeente	Enschede	helemaal	geen	vergunning	nodig.	Het
oordeel	van	de	gemeente	is	bovendien	goedgekeurd	door	de	Rijksdienst	voor	Cultureel
Erfgoed.	Door	het	besluit	van	de	gemeente	is	een	bezwaar	tegen	de	komst	van	de	zendmast
niet	meer	mogelijk	en	kan	gestart	worden	met	de	voorbereidingen.
Meer	informatie	over	Erve	't	Stroink,	klik	HIER

																18.	Boek	van	de	maand.

Soort:	Historie	stadserf	Enschede
Schrijver[s]:	Wim	Hesselink
ISBN:	90	70	041	12X
Aantal	pagina’s:	96
Jaar	van	uitgifte:	1982
Afmeting:	20	x	20	cm.
Conditie:	in	goede	staat
Bijzonderheden:	Uitgever	cvan	der	Loef	BV
Enschede.

Prijs:	€26,50
incl.	verzendkosten	in	NL.
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