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Waarom deze website?

De Kasbah is een bijzonder wooncomplex. 
Bijzonder door de architectuur en bijzonder door de mensen die er wonen. 
Wij willen jou als nieuwe bewoner daar graag iets over vertellen. 

De Kasbah is uit oogpunt van indeling en bouwstijl nogal afwijkend van de doorsnee woonwijk. 
Neem bijvoorbeeld het stratenpatroon. Dit heeft menige postbode en bezorger tot verwarring gebracht. 
Met deze informatieve website willen we je helpen hierin en in andere zaken een weg te vinden.

Klik hier om naar een plattegrond van de Kasbah te gaan.
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Oorsprong

De Kasbah is ontworpen als stedenbouwkundig experiment in de late jaren zestig en gebouwd in
de eerste helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Oorspronkelijk bedoeld om meer in het
centrum van Hengelo te worden gebouwd, beoogde de architect Piet Blom (onder meer bekend
van de kubuswoningen in Rotterdam en Helmond, kunstacademie Minerva in Groningen en de
Bastille en het Vrijhof van de Universiteit Twente in Enschede) een omgeving te scheppen waar
kon worden gewoond (op de “bovenlaag” in de huizen), gewerkt (in de onderbouw), gespeeld en
geleefd (op het centrale binnenplein, ook wel de  “Esplanade” genoemd en in het buurthuis “de
Tempel”). De Kasbah zou zo meer worden dan alleen een doorsnee woonwijk, namelijk een
leefgemeenschap.

Passend in de geest van Blom, werden de huizen vrij kaal opgeleverd. Het was de bedoeling dat
de bewoners hun eigen woning zelf verder zouden kunnen indelen. Zo had Blom bedacht dat je in
een A woning kon starten en bij gezinsuitbreiding of voor atelierruimte er een B type bij kon huren,
waarbij je dan de bovenverdieping van de B met de woonkamer van de A zou kunnen verbinden.
In de beginjaren is dit ook regelmatig gebeurd, tegenwoordig is de Woningbouw niet meer zo
happig op dit soort verbouwingen. Toch werkten ook zij in het verleden wel in de geest van Piet
Blom. Alle vrijstaande kasten worden sinds een aantal jaren bij slijtage niet meer vervangen en
zijn officieel geen onderdeel meer van de standaard inventaris.

De woningen in de Kasbah zijn verdeeld in vier typen, aangeduid met de letters A tot en met D.

Een type A woning kun je zien als de basis indeling. Beneden de woonkamer en keuken, boven
een ruime slaapkamer met vide en een kleine slaapkamer.

Type B heeft dezelfde basis als een type A, alleen uitgerust met een terras van zo’n 30 m². Waar
de A woning een blinde muur heeft, zie je bij de B variant een glazen pui met deur naar het terras.

Type C woningen zijn beneden hetzelfde als type B, maar hebben boven veel meer ruimte. 
Waar de de A en B woningen boven het kleine kamertje en een overloopje hebben, heeft het C
type in plaats daarvan een grote overloop die de bovenverdieping verbindt met een zogeheten
slaapschuur. Dit is één grote ruimte met naast elkaar 2 toegangsdeuren, waardoor deze ruimte
zelf naar believen in te delen is in meerdere ruimtes. 
De slaapschuren zie je boven de inrijwegen aan de oostkant bij het weiland en bij de Voorhof.

Type D- woningen tenslotte hebben beneden naast de standaard afmeting van kamer en keuken,
achter de keuken nog een extra slaap/ werkkamer en boven naast een slaapkamer met vide, nog
2 slaapkamers. Deze woningen zijn gesitueerd aan de Bazaar en de Booggang.

Hoewel er dus standaard 4 varianten zijn heeft Piet Blom hier nog wat uitzonderingen op 
aangebracht. Zo zijn er 4  A+ woningen die wel een terras hebben. De terrassen van deze
woningen zijn gelegen boven het buurthuis De Tempel. Daarnaast zijn er een aantal B+ woningen,
die hebben ook een achterkamer. Deze zijn gelegen aan de Bazaar en 4 stuks bij de Tempel,
waar de achterkamers ook nog eens groter zijn omdat ze boven de grote zaal van de Tempel
liggen.

Om een idee te geven van de afmetingen van de woning hebben we een plattegrond van een C
type bijgevoegd. Ook handig voor de maten van de diverse ruimtes.
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Figuur 1: een oude plattegrond van de beneden verdieping (klik op het plaatje om het groter te bekijken).

Figuur 2: een oude plattegrond van de bovenste verdieping (klik op het plaatje om het groter te bekijken).
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Recreatie, Kunst en Cultuur

Vanaf het begin wonen er in de Kasbah veel creatieve, ondernemende, kunstzinnige en
maatschappelijk bewuste mensen.

Bewonerscafé:
Elke donderdagavond vanaf 21.00 uur is er een bewonerscafé in de café-ruimte van de Tempel
(behalve in de schoolvakanties).

Dit Kasbahcafé is dé ontmoetingsplaats voor Kasbahbewoners. Hier spreek je de medebewoners
en leer je nieuwe mensen kennen. Tevens kun je hier terecht om een potje te darten, te
tafelvoetballen of een spelletje te tafeltennissen. 
Of om met vrienden af te spreken en een bord- of kaartspel te spelen. 
Gezellig aan de bar kletsen onder het genot van een drankje en een hapje is uiteraard ook
mogelijk. Er zijn regelmatig thema avonden en er is soms een kledingruilbeurs.

Jaarlijkse barbecue:
Als er belangstelling is om een evenement te organiseren, wordt er via de bewonersvereniging
een feestcommissie in het leven geroepen.
Zo is er afgelopen jaren bijvoorbeeld een barbecuefeest georganiseerd door een feestcommissie,
het 40 jarig jubileum van de Kasbah, een expositie en vele anderen evenementen. 
Dus heb je ideeën of wil je meer informatie, mail dan naar bestuur@kasbah.nu.
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Bewonersvereniging

De bewonersvereniging stelt zich ten doel de belangen van de bewoners in ruime zin te behartigen. 

Op deze website vindt u binnenkort bijvoorbeeld informatie over de jaarijkse ledenvergadering, over
diverse activiteiten die binnen de Kasbah georganiseerd worden en ook de nieuwsbrieven gaan hier
gepubliceerd worden. 
Als er meningsverschillen en/of ernstige conflicten zijn met de Woningbouwvereniging worden deze hier
ook geplaatst. Kortom, alles wat te maken heeft met het voor een ieder zo goed en gezellig mogelijk
wonen in de Kasbah wordt hier geplaatst.

Binnen de vereniging opereren werkgroepen die actief zijn op uiteenlopend cultureel en
maatschappelijk gebied. Zo is deze website een project van een werkgroep. 

Heb je behoefte om actief mee te doen met de bewonersvereniging, een werkgroep, een
feestcommissie of je hebt een idee voor iets, stuur dan een mail naar bestuur@kasbah.nu.
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Gemeenschap

De Kasbah als woon- en werkgemeenschap, zoals bij de bouw in 1973 door Piet Blom voorzien, had
veel weg van een commune. Zover is het echter nooit gekomen. Wel is het zo dat binnen de Kasbah
nog altijd door sommige mensen gezamenlijk wordt gegeten, gedronken en gekletst (’s winters thuis en
’s zomers op de Esplanade). Verder zijn er een aantal gemeenschapsvoorzieningen en open ruimtes.
Belangrijk als gemeenschapsvoorziening voor nieuwe bewoners is bijvoorbeeld de “Kasbah-ladder”.
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Agenda

Agenda 2015:

Bestuursvergadering de Kasbah:

Donderdag 19 maart, de Tempel, Kleine Zaal, 20:30 uur.

Algemene Leden Vergadering:

Donderdag 9 april, de Tempel, Kleine Zaal + Barruimte, 20:00* uur.

Voorjaarsmarkt:

Zaterdag 28 maart, in en rondom de Kasbah, verschillende activiteiten.

Bewoners feest:

Zaterdag 20 juni, jaarlijkse barbecue op de Esplanade.  

Nationale Burendag:

Zaterdag 26 september, in en rondom de Kasbah, verschillende activiteiten.

*Tijd onder voorbehoud
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Kasbah-ladder

In deze hoge woningen is er bij verhuizing en/of verbouwing vaak behoefte aan het gebruik van één of
meer ladders. In de beginperiode waren er 2 Kasbah-ladders, die op afspraak en onder betaling van
een borg geleend konden worden. Helaas is er sinds jaren nog maar 1. Deze is te vinden bij mevrouw
L. Hoogkamer (Leny), één van de eerste bewoners in de Kasbah. Leny woont hier vanaf het begin, op
het moment van schrijven al 40 jaar. De Kasbah-ladder kan tegen een borg van 25 euro worden
geleend bij Leny. Haar telefoonnummer is 074 291 3814. (Graag tussen 11:00 en 19:00 uur bellen).

Er wordt momenteel binnen de bewonersvereniging onderzocht of er een mogelijkheid is een tweede
ladder aan te schaffen. Informeer bij de bewonersvereniging als u behoefte hebt om de ladder te
gebruiken.
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Kasbahlui

Voor het uitwisselen van informatie, het afspreken van bioscoop -, theater en/of  (Kasbah)-cafébezoek,
het aanbieden van tweedehandsjes of weggevertjes, het doorgeven van knutsel-tips en nog veel meer
is er voor de Kasbahbewoners een besloten Facebookpagina genaamd "Kasbahlui". Vraag een
buurman of kennis die op die pagina zit om je uit te nodigen.
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Piet Blom museum

Meer informatie volgt.

Directe link naar de website:

http://www.pietblommuseum.nl/
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De Tempel

Opgericht op 11 januari 1973. Zoals het op de website van de Tempel staat, "de Tempel is er voor
iedereen die activiteiten wil organiseren op recreatief, cultureel en maatschappelijk gebied. Daarvoor
zijn de volgende ruimten beschikbaar: een barruimte, de grote zaal, een handenarbeid-lokaal en een
vergaderruimte."

Op de website http://www.detempel-hengelo.nl kunt u meer informatie vinden over de activiteiten en
eventueel een programmaboekje downloaden als u er geen heeft ontvangen.

Adres: Booggang 2
Tel: 074-2426716
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Winkels & Ondernemers

In de Kasbah zijn diverse winkels gevestigd. 

Noordzijde:
Aan de kant van de Boomgaard en Eendengang bevinden zich diverse hobbywinkeltjes en winkels in
tweedehands kleding. De winkeltjes noemen zich samen ook wel de Kasbah Galerij. 

Zuidzijde:
Aan de kant van de Bazaar bevinden zich een pizzeria, een snoepwinkel, een kapper, een
schoonheidssalon, een glasatelier, en een café.

Freelancers:
Ook zijn er bewoners die een zelfstandige onderneming hebben of werken als freelancer. 
Zo vind je kunstenaars, muzikanten, fotografen, webdesigners, een spakspuiter, componisten en vele
meer.
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Contact

Mail: nieuweburen@kasbah.nu
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links

Voor actuele informatie:

http://www.bewoners.dekasbah.nl/Home.html

Een paar externe links:

http://www.eendagjehengelo.nl/zien-en-doen/kunst-en-erfgoed/architectuur-erfgoed/kasbah

http://www.groot-driene.nl/index.php?page=Kasbah

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kasbah  (rechts onderin is een filmpje)

http://www.classic.archined.nl/news/9811/kasbah.html

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=10317
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Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de inhoud. Het is desondanks niet

uitgesloten dat er hier en daar wat onjuistheden in zijn geslopen. Heb je een opmerking over de inhoud? Mail dan de

webmaster of naar nieuweburen@kasbah.nu. 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website is nog onder constructie. 

In de toekomst komt er meer informatie op te staan.
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