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Het G.J. van Heekpark
honderd jaar van ons allemaal
In 1918 hebben de erfgenamen van Gerrit Jan van Heek zijn initiatief om de
inwoners van Enschede een park te schenken gerealiseerd. Het jaar 2018 komt in
het teken te staan van 100 jaar G.J. van Heekpark.
De Commissie van Beheer (CvB) over het G.J. van Heekpark wil in 2018 maximaal
aandacht besteden aan dit jubileum.
Omdat in datzelfde jaar een aantal van de vaste gebruikers hun eigen jubileum
vieren is gewerkt aan een gezamenlijk programma. Dat hebben we op de laatste
pagina van dit bulletin uitgewerkt naar de stand van dit moment.
Verder willen we in dit bulletin graag aandacht schenken aan de grote renovatie
in de afgelopen jaren, die met steun van velen en in het bijzonder de Provincie
Overijssel, is uitgevoerd. We zullen dit bulletin in een ruime kring rond het park
huis-aan-huis bezorgen met daarbij de mogelijkheid voor geïnteresseerden om zich
aan te melden voor de nieuwsbrief via onze site www.vanheekpark.nl (zie kader op
deze pagina).
Ook kunt u zich digitaal aanmelden voor een informatiebijeenkomst. De informatie
daarover is eveneens in het afzonderlijke kader toegelicht.

Stand van zaken renovatie
van het G.J. van Heekpark
In 1999-2000 werd een uitvoerige studie gemaakt voor de toekomst in de 21e eeuw
voor het G.J. van Heekpark. Het park waaraan in 1995 gelijktijdig met het Vondelpark en Sonsbeekpark de status van Rijksmonument is toegekend.
In de afgelopen jaren is steeds met subsidies en fondsen gewerkt aan het “gereed
maken van het park voor de volgende 100 jaar”. De CvB is zeer erkentelijk voor die
steun en tevreden met het daardoor tot nu toe bereikte resultaat.

Afsluiten renovatie
op 20 april 2018
Een grote impuls voor de renovatie
kwam in 2015 van de Provincie Overijssel. Die bijdrage, samen met een lening
van de Gemeente Enschede, maakte het
in 2016 en 2017 mogelijk om belangrijke
verbeteringen tot stand te brengen.
De startbijeenkomst met gedeputeerde
mevrouw Hester Maij en wethouder
Hans van Agteren op 12 februari 2016
was in meerdere opzichten een zonnige
dag. Nu nog geen twee jaar later is er
heel veel verbeterd, zoals de waterhuishouding in het gehele park en op verschillende plaatsen intensieve grondverbeteringen.
Die niet zo zichtbare resultaten waren
voorwaarde om de vele nieuw geplante
bomen, struiken en hagen maximale
groeikansen te bieden.
Op vrijdagmiddag 20 april 2018 zullen
we met de gedeputeerde en de wethouder de in 2016 gestarte renovatie op
gepaste wijze afsluiten. En dat moment
zal tevens de start zijn van de festivitei-

ten in het kader van het 100 jarige
bestaan van het park.
Te beginnen met een culturele voorstelling van leerlingen van het Kottenpark.

Klankbordgroep
omwonenden
Vanaf de eerste maatregelen in 2001 is er
steeds intensief overleg geweest met de
officiële instanties, zoals de Provincie
Overijssel, Het Oversticht, De Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het gemeentebestuur en last but not least met de vaste
gebruikers en de direct omwonenden.
Bij voorlichtingsbijeenkomsten in de
eerste jaren was de grote kantine van de
EKC Nääs soms te klein voor de vele
belangstellenden. In de laatste jaren is
op detailniveau gecommuniceerd met
een vaste groep omwonenden, genoemd
‘de Klankbordgroep’.

Monument in de 21e Eeuw

Het oude markante ontwerp.

Aanmelden
informatieavond
Informatieavond over jubileumprogramma op 18 januari 2018 om
19.30 uur in het clubhuis van Nääs.
We kunnen ons voorstellen dat er
interesse bij de gebruikers en omwonenden is om meer gedetailleerd
over het programma te worden
geïnformeerd.
Iedereen kan zich daarvoor digitaal
aanmelden tot uiterlijk 9 januari
2018 via de website
www.vanheekpark.nl/aanmelden
Indien niet over digitale mogelijkheden wordt beschikt dan kan een
buur of familielid wellicht behulpzaam zijn. Natuurlijk kunnen
die avond ook ideeën worden
ingebracht.

Aanmelden
nieuwsbrieven
We willen graag in de komende tijd
via digitaal verkeer communiceren.
Er zullen regelmatig nieuwsbrieven
worden verspreid.
Aanmelden kan eenvoudig via
www.vanheekpark.nl/aanmelden
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Uitbreiding Theeschenkerij Wattez
De inmiddels breed bekende theeschenkerij Wattez, genoemd naar de ontwerper
van het park, vervult een bijzonder dankbare rol voor grote groepen bezoekers van
het park en heel specifiek voor de medewerkers. Ouders, grootouders met kleine
kinderen, en vele anderen maken er afspraken voor lunches of genieten gewoon
van een kopje koffie met heerlijke, door de cliënten van Aveleijn gebakken, appeltaart op het terras in de natuur.
De belangstelling van de bezoekers en van Aveleijn, die voor de bediening zorgt, is
zo groot dat er is besloten om een flinke inspanning te doen in de komende maanden om een uitbreiding van de werk- en verblijfsruimte te realiseren.
Deze uitbreiding op basis van het door IAA gesponsorde fraaie ontwerp zal in het
voorjaar van 2018 gereed zijn. Dat moment valt samen met het 10 jarige bestaan van
de theeschenkerij Wattez.

Enthousiaste medewerker van Aveleijn.

Vaste gebruikers van
het park en de activiteiten
en mogelijkheden
In de geest en bedoelingen van de
schenkers is het park vanaf 1918
beschikbaar voor sportgebruik geweest.
Voetbal, tennis, korfbal, lichamelijke
opvoeding, boksen, atletiek, jeu de
boules, allerlei sporten zijn en worden
er beoefend.
Daarmee wordt blijvend voldaan aan
een van de drie belangrijke schenkingsvoorwaarden voor het gebruik van
het park, te weten: sport, spelen en
ontspanning.

Bijzondere jubilea in het park

Betekenis van sponsoren
en subsidiegevers

Niet alleen het park heeft een (100
jarig) jubileumfeest, ook enkele vaste
gebruikers vieren jubilea.
Het is heel bijzonder dat in 2018 de
E.K.C. Nääs haar 95 jarige bestaan
zal vieren. De TV Topspinners is ooit
geboren uit vele kleine verenigingen
en bestaat nu al 70 jaar en is al die tijd
vaste bespeler geweest van de tennisbanen. En sinds begin 2017 ook van
3 padelbanen.

Hiervoor werd al even de belangrijke
rol van de Provincie voor het in stand
houden van Groene Rijksmonumenten
genoemd.
Maar voor specifieke projecten, zoals
Wattez, is ook de steun van Fondsen
onontbeerlijk. De stichting Roelvinkfonds is een van die vaste ‘supporters’,
die zeker als voorbeeld mag worden
genoemd, zonder de vele anderen
tekort te doen.

Ook de CJO bestaat dan 70 jaar, waarvan bijna 10 jaren als gebruiker van de
accommodatie aan de Wagelerstraat.
Verder bestaat de Société des Gourmets
Eurégional, vaste gebruiker van het
oude theehuis, 40 jaar en last-but-not
least onze laatste aanwinst, de theeschenkerij Wattez die zoals hierboven
al vermeld in 2018 haar 10 jarige
jubileum zal vieren.

De oude tuinmanswoning, nu Schenkerij Wattez.

Kinderspeelplaats.

www.vanheekpark.nl
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van het G.J. van Heekpark.

Jubileumactiviteiten 2018
Het hele jaar door, beginnend op 20 april, zijn er activiteiten die verband houden
met het jubileum van het park en de jubilea van de vaste gebruikers.
Heel bijzonder is dat we daarbij ook de Enschedese Marathon na 50 jaar weer
terugzien in het G.J. van Heekpark.

Sportdag en meer
op 26 en 27 mei 2018
Het belooft een sprankelende sportdag te worden met demonstraties en
mogelijkheden om zelf te bewegen
en kennis op te doen over allerlei
sporten,bewegen en gezondheid.
Er doen meer dan 10 sportverenigingen
mee. Tevens kan iedereen genieten
van proefjes en andere wonderen der
techniek door Science on Tour van de
UT. En als klap op de vuurpijl is er die
zaterdag en ook de zondag erna het
foodtruckfestival Stoer Voer, nu voor
de tweede keer na het succes van 2017.
Kortom: met steun van Sportaal voor
elk wat wils door het hele park heen.

Culturele zondag op 8 juli 2018
Normaal vindt deze plaats in de binnenstad, maar voor deze keer wordt een
uitzondering gemaakt en zal op zondag

8 juli van 13.00 uur tot 17.00 uur de
culturele zondag in het G.J. van Heekpark plaatsvinden.
Allerlei voorstellingen op het gebied
van zang, dans, theater door het hele
park heen, inclusief een festival van
shantykoren.

Officiële viering tweede
weekend van september 2018
Op vrijdag 7 september is de officiële
viering voor iedereen die bij het park
betrokken is en het park steunt, zoals
gemeente, provincie, rijk, verenigingen,
Avelijn, gebruikers, enz. Dan wordt
ook een boek gepresenteerd over de
geschiedenis van het park en de schenkers. Een dag later viert de Société des
Gourmets Eurégional met de leden
haar 40 jarige jubileum. De zondag
erna houdt de familie Van Heek haar
jaarlijkse familiedag in het park.

Actie verhalen uit het park,
m.m.v. Tubantia
De mooie actie van Tubantia heeft
al een aantal parels opgeleverd, die
we ook op de eigen website
www.vanheekpark.nl zullen opnemen.
De winnaars zullen in het jubileumjaar
onthaald worden als gast van de Commissie van Beheer.

Nieuwe interactieve website
G.J. van Heekpark
De parken in Enschede ontwikkelen
een vernieuwde website. Dat betekent
in het komende jaar dat er vanuit de
bevolking verhalen, foto’s en zelfs
filmpjes kunnen worden toegevoegd.
Uiteraard zal de kwaliteit en de
passendheid voor het brede publiek
beheerd moeten worden. Bij het onderzoek naar 100 jaar G.J. van Heekpark
komen leuke anekdotes en verhalen
tevoorschijn. Die zullen we ook in de
tijdlijn (op de site kan ook op jaartal
en soort activiteit worden gebruikt)
opnemen.

Marathon na 50 jaar weer
terug in het park
Het bestuur van de Enschedese marathon, de oudste in west Europa, heeft
met volledige support van de CvB
besloten om in hun jubileumjaar 2018,
dat dus samenvalt met ons jubileum
op 22 april, het parcours van de 50ste
weer door het park te plannen.
Vanaf de Roessinghsbleekweg langs
de korfbalvelden en dan over de jeu
de boules banen naar het ovaal en dan
via het voorplein aan de singel weer
richting binnenstad. Meer daarover in
een later stadium.

De Enschedese marathon, de oudste in west Europa.

www.vanheekpark.nl
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Voorlopig overzicht van activiteiten in 2018
Datum

Activiteiten

Doelgroepen

			
April			
31/3, 1 en 2
Paas Padel Probeerdagen
Belangstellenden
Diverse data
Competitie weekenden
Spelers
padel en tennis
19 en 20
Koningspelen
Basisscholen
20
Afsluiten renovatie
Betrokkenen
met Provincie
Start van het jubileumjaar		
Optreden Kottenparkcollege
		
21
Padel marathon (24 uur)
Belangstellenden
22
Marathon door het park
Alle inwoners
Ondersteund door verenigingen		
			

Organisaties

TV Topspinners
TV Topspinners
Gemeente, CvB
CvB
CvB

TV Topspinners
Marathon, CvB
Verenigingen

Mei			
Diverse data
8
19-21

Competitie weekenden
padel en tennis
Verjaardag EKC Nääs
GJ van Heekpark pinkstertoernooi

Spelers

TV Topspinners

Leden en gasten
Tennis en padel spelers

EKC Nääs
TV Topspinners

26 en 27

Sportdag met demonstraties
Alle inwoners
Science on tour		
Actieve deelname bezoekers		
Foodtruckfestival
Alle inwoners
			

CvB, Sportaal,
sportverenigingen, UT
Foodtruck 'Stoer Voer'

Juni			
15-17
Jubileumtoernooi korfbal
Spelers en toeschouwers
EKC Nääs
30
Topwieventoernooi
Vrouwentennis
TV Topspinners
			
Juli			
8
Culturele zondag met
Alle inwoners
Culturele instellingen
shantykorenfestival		
Wrakhout
					
14
GJ van Heekpark
Spelers en
EKC Nääs
Jeugdschot toernooi
toeschouwers
			
September			
7
Officiële viering 100 jaar park
Genodigden
CvB
8
Festiviteiten 40 jaar Gourmets
Leden
SdGE
9
Familie bijeenkomst Van Heek
Verenigingsleden
Familie, CvB
10-16
Solide Straatmantoernooi
Inschrijvingen via club
Sept/nov
Najaarscompetities
Inschrijvingen via club
		
Oktober			
22-24
Enschedese Jeugd
Jeugd tennissers
kampioenschappen

www.vanheekpark.nl

TV Topspinners
TV Topspinners

TV Topspinners
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