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De wijl< hetTuindorp bestaat 100 jaad Dat wor^dt natuurlijl<

gevierd. Het hele laar ziln er feestelijl<e actrviterten voor en

door de bewoners van de mooiste wrjl< van Nederland. Het

eerste weekend van september; het laatste van de zomerva-

kantie, is er drie dagen lang feest bij de fraaieTuindorpvilver:

Zalerdag 3 september rs er een ouderwetse zeskamp op, in

en rond hetTu ndorpbad,Jong en oud, man en vrouw gaan

in teams met elkaar de strijd aan op een spel<gladde

waterglijbaan, een stormbaan of een buil<schuiÍbaan.

Het waterspektakel vindt plaats tussen | 5.00 en

| 8.00 uur; toeschouwers en aanmoedigers zijn wel-

kom. Het winnende team ontvangt een fantastische

prijs: een ballonvaart vanafluindorp. lYeer informatie

over het waterspektakel en andere activiteiten is te

vinden op: www.tu indorp,com.

J}'

{/

j/

'tt
L- w

=.-r!^v-Au-A
rïÍm

WaterEnergieTl^rente



l(oekoeksteen behouclen
als unieke grensmarkering
ln het grensgebied van Enschede en Hengelo wordt het re-
tentiegebied Kristalbad aangelegd. De Stichting Historische
Sociëteit Enschede-Lonneker hoorde ervan en vroeg zich

af of men bij het waterschap wel wist dat daar een bijzon-
dere grenssteen ligt, een zogenoemde markesteen.Voor de

zekerheid maar even aan de bel getrokken, zo vertelt Harry
van der Sleen, de voorzitter van de loakstenencommissie
van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.

Twentse historie
Even een korte duik in deTwentse geschiedenis, Harry van der Sleen:

'lYet name Oost-Nederland kende ongeveer vanaf het jaar I 000, mar-

ken, gemeenschappelilke landbouwgronden. ln de tweede helft van de

negentiende eeuw zijn die opgeheven en voornamelijk verkocht aan de

boeren die in het gebied woonden. De grenzen van die markegronden

werden met stenen aangegeven, de zogenoemde markestenen.'

'Het project KriÍalbad doorsnijdt de oude grens tussen de twee marken

Twekkelo en Drienerlo,

vlakbij de huidige grens tus-

sen Hengelo en Enschede.

De grens in dit gebied is een

uniek dijklichaam en de Koekoeksteen markeert deze grens. De steen

is een rijksmonument en staat te boek onder nummer 46596. De naam

Koekoeksteen komt waarschijnlijk van de naam van de dichtstbijzijnde

boerderij. Deze boerderij is, denken we, verdwenen toen het kanaal

gegraven werd, De steen wordt ook wel Broeierdsteen genoemd.'

Elsbeek terug in Driene
De laatste stappen worden gezet naarde uitvoeringvan het project'Elsbeekterug in Driene'. De eerste maanden van

dit jaar hebben gemeente en waterschap het deÍlnitieí schetsontwerp technisch en inhoudelijk uitgewerkl naar het

'Gelukkig heeft het watersclrap
historisch besef'

Oorspronkelijke plek
'Bij het waterschap had men wel gehoord

van deze Íeen, maar men bleek over andere

coórdinaten ervan te beschikken.We zijn

gezamenlijk gaan kijken hoe de situatie precies

was Gelukkig heeft men bij het waterschap

voldoende historisch besef en wordt de steen

behouden en weer geplaatst op ziln oor-

spnonkelrjke plek, na-

melijk boven op dijk.

Daar was hil namelijk

vanaf gerold. Wat

we wel jammer vinden, is dat het dijklichaam

doorsneden gaat worden met watergangen.

Wij hadden graag rioolbuizen gehad, maar dat

was niet mogelijk. Na goed overleg worden

deze watergangen nu wel zo smal mogelilk.'

definitief ontwerp. Dit is in het vooqaar vastgesteld.

lYomenteel worden de vergunningen aangevraagd

en de bestektekeningen afgerond. Bestekteke-

ningen zijn gedetailleerde tekeningen die de basis

vormen voor het werk dat de aannemer moet

doen. De aanbesteding zal naar verwachting net na

de bouwvakantie worden gedaan. De uitvoering

start in het najaar: De precieze startdatum en met

welke werkzaamheden er wordt begonnen, wordt

binnenkort bekendgemaakt.


