
OUDE BAKKERIJ 

 

Zijnde een gemeentelijk monument is de oude bakkerij als een semi-zelfstandig deel opgenomen in 

een nieuw gebouwd complex woningen, bestemd voor begeleid wonen aan de Meddosestraat. 

Dit nieuwe complex is gerealiseerd op de kavels  van 2 oorspronkelijke boerderijen en enkele 

arbeiderswoningen. 

Van de bakkerij is de bestaande begane grond gehandhaafd en de verdieping geintegreerd in het 

wooncompex. 

Het pand van de bakkerij bestond aanvankelijk, daterend uit ca 1820,  uit 2 smalle woningen. Aan het 

eind van de 19e eeuw werd deze verhoogd met een verdieping en verbouwd tot bakkerij met winkel 

en woonruimte. 

De bakkerij, bekend als bakker” Mentink” is door 2 generaties Mentink gedreven. 

Daarna hebben de ruimtes verschillende bestemmingen gehad met de nodige interieurverbouwingen 

en met  leegstand tot gevolg. De bakkerij met oven is wel in oorspronkelijke vorm intakt gebleven. 

Ook uitwendig is niets essentieels veranderd, mede op deze gronden is  de bakkerij tot gemeentelijk 

monument verklaard. 

Het nieuwbouwplan is ontwikkeld en gerealiseerd door De Woonplaats. 

Hierbij is de uitwendige restauratie alsmede de restauratie en herbestemming van de verdieping van 

de bakkerij meegenomen. Dit is op een voorbeeldige wijze uitgevoerd, metselwerk opgeknapt, 

houtwerk waarnodig gerepareerd en vervangen en geschilderd. 

Het interieur had door het gebruik tijdens de bewoning en leegstand ernstig geleden. 

Besloten is de binnenkant terug te brengen naar de situatie in het begin van de 20e eeuw. 

De werkzaamheden zijn in zijn geheel uitgevoerd  door de vrijwilligers bouwploeg van Het Museum. 

Dezelfde ploeg die ook de museumwerkplaats verbouwd heeft. 

Het was een grote en langdurige klus, welke  met beperkt middelen nauwgezet uitgevoerd is, met 

een verbluffend resultaat. 

Voor de inrichting van de winkel en bakkerij is oa gebruik gemaakt van de elementen uit de winkel 

van bakker Bekkers, ook uit de meddosestraat. 

Ook een tegelplateau hiervan is verwerkt in het interieur. In de kelder is nog een zogenaamde 

eierput aanwezig, hier werden eieren onder water bewaard. 

 

 



Old School 

Aan de Zonnebrink werd in oktober 1870 de HBS geopend, begonnen als een 3 jarige cursus met ca 

30 leerlingen.  We herkennen het oudste gedeelte aan het wit gestucte gebouw. 

In 1930 werd een vleugel aangebracht aan de rechter kant, begin jaren 60 werd nog een grote 

uitbreiding uitgevoerd, de vleugel links en de centrale hal. 

Op de bestaande binnenplaats werd de conciergewoning en de fietsenstalling gesloopt. 

Het gebouw zoals we het nu kennen. 

Er werd nog een verdieping op de fietsenkelder geplaatst, maar  deze is ook weer verwijderd. 

Tot 1993 was het een rijksschool, daatna gemeentelijk. 

Door de nieuwbouw van het komrij college kwam het gebouw leeg te staan. 

Door Jeroen Schreurs werd een ambitieus plan gelanceerd om het gebouw om te turen tot hotel  en 

appartementen voor jongeren. 

Er was volgens hem gebrek aan huisvesting voor jongeren, die maar moeilijk een plek in Winterswijk 

konden vinden 

In 2018 werd begonnen met de transformatie naar de nieuwe situatie met 30 appartementen en  

hotel met 12 kamers. 

Hiervoor werd ook de grote gymzaal met fietsenkelder  gesloopt. 

De gevels werden aan de buitenkant geisoleerd, de bestaande lokalen werden verbouwd en deels 

uitgebreid, de oude gymzaal werd verbouwd tot beheerderswoning en ontbijtzaal voor de 

hotelgasten. 

Aan de binnenkant is veel hetzelfde gebleven, en kan elke oudleerling zich nog steeds in de oude 

school wanen. 

In de hal zijn de trappen in oude staat gebleven, en is een grote vijver met karpers gekomen. 

Hoewel veel mensen vraagtekens hadden bij dit plan is het een prachtig geslaagd projekt geworden, 

een grootschalige verbouwing met als resultaat een prima herbestemming van een monumentaal 

gebouw. 

Bij het ontwerp en uitvoering is veel aandacht besteed aan de duurzaamheid. De materiaalkeuze is 

hierop afgestemd, de warmteisolatie is verbeterd, en op het huidige peil gebracht. 

Het gebouw is nagenoeg gasloos, infrarood verwarming is toegepast.  

Dit heeft er mede toe geleid dat de landelijke organisatie voor de Open monumentendag, welke dit 

jaar duurzaamheid als thema heeft, de OLD SCHOOL tot de 3 genomineerden voor de 

duurzaamheidsprijs heeft verkozen. 

Wij hebben bewondering voor het lef om aan deze klus deze geslaagde uitvoering te geven. 



 


