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Uit 1863 daterende fabriekslocatie aan Enschedesestraat wordt
grondig onder handen genomen. Werk moet eind 2012 grotendeels geklaard zijn.

Wonder verricht in
Geldermanfabriek
Bureau SOM= heeft zich inmiddels gevestigd in al gerenoveerd deel langs de spoorlijn. Op termijn 3500 m2 bedrijfs- en kantoorruimte te
De hervormde kerk in Denekamp is zaterdag ook te bezoeken tijdens Open huur of te koop.
foto Charel van Tendeloo
Monumentendag.

Protestantse kerk viert
220-jarig bestaan
DENEKAMP – Op de Open Monu-

mentendag wordt in Denekamp
extra aandacht besteed aan de Nederlandse Hervormde kerk die
zijn 220-jarig bestaan viert. Het is
als het ware een voorproefje op
het jubileumweekend op 28, 29 en
30 oktober. De protestantse gemeenschap opende het eigen kerkgebouw op 27 oktober 1811.
Evenals vele andere monumenten
staat de kerk aan de Grotestraat zaterdag open ter bezichtiging. In deze tijd van kerkverlating wordt de
vraag actueel ‘Wat is een kerk zonder volk?’ Kerkmensen, kerkgangers, kerkvolk zijn begrippen die
geleidelijk aan slijtage onderhevig
zijn. Om de betekenis van het samen-kerk- zijn te verbeelden
wordt in de kerk een foto-expositie gehouden met als thema ‘Kerkvolk’. Foto’s van mensen, die het
verhaal vertellen over de betekenis
die de kerk in hun leven heeft gehad. Foto’s van huwelijksfeesten,
jubilea en verenigingsleven, kortom van gebeurtenissen, die verband houden met het kerkelijk leven. Herinneringen van een tijd
dat het samen-kerk-zijn een vanzelfsprekende plaats innam in het
leven van mensen. Met tenslotte
de actuele vraag van deze tijd ‘Wat
is een kerk zonder mensen’. Ook
zondag is de kerk open van 14.00
tot 17.00 uur. In de kerk is het antieke avondmaalszilver te bezichtigen. De drinkbeker is van 1727. De

Fietstocht
Toegankelijk zijn in Denekamp de
toren van de Nicolaaskerk, de Nederlands Hervormde Kerk (waar
van tijd tot tijd het orgel wordt bespeeld), de Nicolaas- en de Borgelinkmolen, de watermolen Singraven, de kapel van de Nicolaasstichting en de tuinen van het Huis te
Breckelenkamp. Evenals in vorige
jaren is door de Culturele Raad Denekamp een fietstocht uitgezet
langs de bezienswaardigheden.
Vanaf 10 uur ’s morgens kan in het
museum Huize Keizer een routebeschrijving worden afgehaald.

avondmaalskan is in 1824 geschonken door freule Georgette Cornelia markiezin de Thouars tot Harseveld. De eeuwenoude preekstoel
vertelt het verhaal van kerkgeschiedenis toen in 1809 de protestanten
de oude dorpskerk weer moesten
afstaan aan de rooms-katholieken
en de preekstoel mee verhuisde
naar de nieuwe protestantse kerk.
Deze kansel is meer dan 200 jaar
oud. De gekleurde ramen zijn in
1918 geplaatst. De verschillende
kleuren staan symbool voor de
richtingsvarianten binnen de protestantse kerken alsmede de veelkleurigheid van het kerkvolk waarvan de foto-expositie een vertolking is.

OLDENZAAL – Vonken vliegen rond
in de Geldermanfabriek. Hoog op
een ladder staat een man met een
slijptol stalen raamkozijnen af te
schuren. „Aan die kozijnen mankeert niets”, zegt Paul Scholten,
terwijl hij zich een weg baant
door plassen water op de vloer.
Even later is er koffie in het fabrieksdeel dat het dichtst tegen de
spoorlijn ligt. In een goed verwarmde bedrijfsruimte met een
keuken die een paar cent heeft gekost. „Als je het doet, moet je het
goed doen”, is het parool van de directeur van bureau SOM=, een bedrijf dat zich onder meer toelegt
op nieuwbouw, bouwmanagement maar ook het herbestemmen van industrieel erfgoed.
Oldenzaler Scholten en zijn mededirecteur Erik Richters uit Enschede kochten de uit 1863 daterende
Geldermanfabriek van Gerard Vehof uit Delden. Eigenlijk bedoeld
voor de sloop zagen zij er wel
brood in om er kantoren en bedrijven in te huisvesten. Sinds juni zitten ze met hun bedrijf in het al gerenoveerde deel van het vroegere
fabriekscomplex aan de Enschedesestraat en hebben ze hun onderkomen in Almelo achter zich gelaten. In feite is er een klein wonder
verricht. Deze winter nog lekte
het in dit gebouw namelijk aan alle kanten. De vrieswind kwam
door de kapotte ramen. Maar inmiddels is alles gestript, zijn oude
gemetselde muurdelen bewaard
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en heeft de stukadoor elders fraai
werk geleverd.
Dit deel heeft al vloerverwarming
en er is een duurzame energie-installatie aangebracht. Op ingenieuze wijze wordt er energie teruggewonnen. Het voelt er comfortabel.
„In feite is dit soort gebouwen onverwoestbaar. Het staketsel is ijzersterk. Dikke muren, een stevige
draagconstructie, prima kozijnen.
De eerste maanden hebben we alleen gesloopt, gestript en opgeruimd. In dit deel kun je nu zien
hoe het kan worden.”
Het duurt nog wel even voor de
hele fabriek zo zal zijn. Stukje bij
beetje wordt het aangepakt. „Eind
2012 hopen we een heel eind te
zijn”, aldus Paul Scholten. De Geldermanfabriek dient als leerfabriek voor de Stichting Brug naar
Werk. Dat wil zeggen: er worden
mensen ingezet die via een werktraject naar de reguliere arbeids-

markt worden geleid.
Scholten en Richters hebben
straks in de Geldermanfabriek in
totaal 3.500 m2 te verhuren. In
een, twee of drie verdiepingen. Helaas ging de eerste kandidaat die
zich in de Geldermanfabriek wilde
vestigen - een notariskantoor - in
zee met buurman WBO Wonen
voor een van de commerciële
ruimtes in het complex LinQ aan
het Stationsplein. „Dat vinden we
jammer”, zegt Paul Scholten. Maar
inmiddels hebben zich alweer
twee andere kandidaten gemeld,
een horecaondernemer en een culturele instelling.
Scholten en Richters gaan uit van
verhuur maar sluiten verkoop van
bedrijfsunits op maat ook niet uit.
„Als je verkoopt kun je er vanuit
gaan dat de kopers er ook iets
moois van maken. Dat kan zo zijn
voordelen hebben.” Inmiddels is
het complex aangesloten op de

Op de bon bij het
schoolplein
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Paul Scholten en Erik Richters van bureau SOM= vinden dat ze met de
renovatie en restauratie van de uit 1863 daterende Geldermanfabriek behoorlijk hun nek uitsteken. Eigenlijk hadden ze met dit project wat meer
steun van de gemeente Oldenzaal verwacht. Die is er wat Paul Scholten
betreft tot nu toe niet echt geweest.
„Integendeel zou ik bijna zeggen. We hadden twee kleine borden aangebracht met de naam van ons bedrijf om bouwvakkers en bezoekers naar
de goede plek te leiden. Die borden moesten weg, zo liet een ambtenaar
ons weten. Een ander mocht dat ook niet. Zoiets werkt bepaald niet stimulerend als je met een project als dit bezig bent. Het is gekissebis.’
Een tweede voorbeeld is het trapje dat vanaf het fietspad bij de onderdoorgang van de tunnel naar hun bedrijf moet leiden. „Dat maken we
vooral voor de mensen die straks met de trein komen en zo niet helemaal om hoeven te lopen. Het ligt op grond van de gemeente. Maar we
moeten het volledig zelf aanleggen en betalen.”
Scholten vindt zijn project eigenlijk een voorbeeldproject, dat een soort
ambassadeursfunctie voor Oldenzaal kan hebben. „Het verschilt van
nieuwbouw. Dat verschil zou je ook als gemeente moeten onderkennen.
Ik durf gerust te zeggen dat wij wat meer steun van de lokale overheid
hadden verwacht.”
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‘Gekissebis van kant van gemeente Oldenzaal’
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Nu de scholen weer zijn begonnen,
controleert de politie de komende
weken extra op het verkeersgedrag
van weggebruikers rondom scholen. In Oldenzaal werd maandag
een automobilist bekeurd voor parkeren op het trottoir. Ook werden
automobilisten gewaarschuwd in
verband met parkeren binnen het
stopverbod.
In de gemeente Dinkelland en
Overdinkel werd ook gecontroleerd. Dit gebeurde op diverse plaatsen. Er werd waarschuwend opgetreden, automobilisten werden attent gemaakt op het stopverbod en
het gebruik van autogordels.
In Tubbergen werd vooral gelet op
het gebruik van kinderzitjes. Er
werden geen bijzonderheden aangetroffen.

