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Corona of niet,
muziekvereni-
ging Armonia
viert dit jaar hoe
dan ook haar
125-jarig be-
staan. Dat ge-
beurt met online
workshops voor
leden en ouders
over dirigeren en
componeren.
Ook zijn er repe-
titieweekeinden
voor de jeugdor-
kesten gepland
en hoopt het
Twents Jeugd
Harmonie Orkest
later dit jaar nog
een buitenlandse
reis met optre-
dens te maken.
Verder staat er
voor eind dit jaar
een ‘spetterend’
galaconcert ge-
pland. 

De storing in de
nieuwe verlich-
ting van de Lam-
bertusbasiliek in
het hart van de
stad is verholpen
met als gevolg
dat de kerk in de
avond en nacht
weer - prachtig -
straalt als een
baken van licht.
De storing in de
voedingskabel
werd vrijdag ver-
holpen door de
aannemer, die
daarvoor ‘onder-
gronds’ moest.
De basiliek
wordt sinds no-
vember op een
nieuwe manier
verlicht. 
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Gerard Smink
Hengelo

H
otel-lunchroom Na-
tionaal roept bij ve-
len de sfeer op van
een warm en gezellig
oud-Hollands eet-

café. Iemand als Ben Geelen, be-
kend van zijn gevecht tegen hoge
stookkosten, kwam er elke zater-
dag om daar plaats te nemen aan
de knusse stamtafel tussen pak-
weg tien anderen. „Zo gezellig
daar. Dan luister je naar ieders
verhaal. Allemaal mooie verhalen.
Alles is prima. De sfeer is goed.
Het eten is goed. Ik kom er al een
jaar of achttien. Als ik mijn waar-
dering in een rapportcijfer moet
uitdrukken, dan kom ik op een
een 9,5 uit.”

Bevoorrecht
De klantenkring is zeer breed,
mensen uit allerlei sociale gele-
dingen. Vrouwen van NS komen
er doorgaans op donderdagmid-
dag. De dames van breiclub Stitch
’n Bitch zijn er wekelijks, net als
de heren van handbalclub Olym-
pia, om maar een paar voorbeel-
den van vaste klandizie te noe-

men. Of de groep Omanido (Oud
maar niet dood) die zich daar
veelvuldig laat zien, althans, voor
coronatijd.
Zoveel kaarten en telefoontjes
kreeg Riekie Nijland in de afgelo-
pen moeilijke tijd. Met teksten als
‘Dat we snel maar weer mogen
breien in jullie café’, of  ‘We mis-
sen de gezelligheid bij jullie’ en
‘Red je het nog, houd het hoofd
boven water’. Nijland krijgt er
soms kippenvel van, hoezeer
mensen meeleven met haar. „Ik
krijg ook telefoontjes. Laatst nog
van iemand die vroeg of ik finan-
ciële steun nodig had. Gelukkig is
dat niet nodig, maar het is wel
handig om een gulle gever achter
de hand te hebben.”
Ze beseft dat ze bevoorrecht is

met haar klanten. 
„Zulke klanten, die zo betrok-
ken zijn bij de zaak, die heeft niet
iedereen. Ik heb wel eens mede-
lijden met anderen, hoe zij zich
moeten redden. Ik zie ook elke
dag klanten hier voorbij komen
fietsen en zwaaien naar mij.”
Daarom heeft ze op de ramen
A4tjes met bedankjes geplakt.
„Het minste dat ik kan doen, nu
de mensen niet binnen mogen
komen. Ik wil ze laten weten dat
ik alle reacties zeer waardeer.”

Geen stress
De uitbaatster is Deurningse van
geboorte. Boerendochter. Ze be-
gon in de jaren 70 bij Lunchroom
Jagers aan de Enschedesestraat en
vertrok na tien jaar naar En-
schede, waar Lunchroom Marke

‘De opening
komt steeds
dichterbij’

Zulke klanten,
die zo betrokken
zijn, die heeft niet
iedereen
—Riekie Nijland

HOTEL-LUNCHROOM NATIONAAL

Hartveroverende, opbeurende
reacties van de vaste klantenkring
ontvangt Riekie Nijland van Hotel-
lunchroom Nationaal aan het
Burgemeester Jansenplein nu het
etablissement al tijden dichtzit vanwege
corona. 

▶Cindy en
Jan Koe-

horst heb-
ben hun

bakkerswin-
kel na 22

jaar overge-
daan aan
bakkerij

Nollen. Jan
gaat daar
voorlopig
aan het

werk. FOTO
LARS SMOOK

De schroom om haar werk met een publiek te
delen, is Nicole Tanke al een tijdje  voorbij. Ze
exposeerde abstracte fotokunstwerken
onder de naam Lines Are Everywhere. Nu denkt
ze aan een nieuwe locatie voor een tentoon-
stelling: de ING-ruimte op de hoek van de
Beursstraat en Enschedesestraat.

Tim Nijhof

1Je ziet een expositiemogelijkheid op deze
plek. Waarom hier? 
„Omdat het een ongebruikte, lege ruimte is.

Dat is toch zonde? Het is ook een mooie zicht-
locatie. Ik ga vragen of ik hier kunstwerken
mag ophangen. De ING gaat hier weg. Nu moet
ik op zoek naar de pandeigenaar.”

2Wat denk jij: is de eigenaar een kunstlief-
hebber? 
„Dat weet ik niet. Als je dit soort vragen

stelt, krijg je vaak een nee als antwoord. Maar
de aanhouder wint. Door te blijven proberen,
ben ik met Lines Are Everywhere ook aan op-
drachten gekomen.”

3In jouw werk staan lijnen centraal, bij-
voorbeeld in gebouwen. Wat moet een
lijnenspel doen om jou te imponeren? 

„Ik vind kunst in het dagelijks leven. Als ik een
plaatje zie, weet ik meteen of het raak is. Ik let
op repetitie, patronen, details. En ga op zoek
naar rust en ruimte in een beeld. Er moet ook
samenhang zijn tussen kleur en lijn.”

4Is jouw camera jouw muziekinstrument? 
„Mijn ogen zijn de instrumenten, de ca-
mera legt vast. Ik zou in een nieuwe serie

trouwens muziek willen afspelen bij mijn
foto’s. Om de beleving te vergroten. En mijn
werken voor Abstract Attracts, de expositie die
bij Brok Interieur liep, zijn vernoemd naar
nummers uit de jaren 80, de tijd waarin ik op-
groeide. Van Who’s that girl van Madonna tot A
forest van The Cure.”

5
Zie je ook kunst buiten de lijnen? 
„Ja, in de natuur. Elke dag is een kunst-
werk. In de toekomst zou ik wel iets met

abstract en natuur willen doen, dat past bij
mijn Twentse wortels. Maar ook dan in combi-
natie met een lijnenspel, patronen, een ritme.
Dat blijft mijn thema.”

‘Mijn ogen zijn
de instrumenten’

▲ Nicole Tanke voor de beoogde expositie-
ruimte. FOTO ROBIN HILBERINK

UIT DE KUNST
Kunstwerken in Hengelo in de schijnwerpers


