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Het Kruispunt Violierstraat - Bornsestraat - Berkelstraat

1 De aanleiding voor dit artikel

2 Het kruispunt op de kaart

Eerst een kaartje van de omgeving waar ik, ter oriëntatie, een paar markeringen in heb gezet. 

De informatie, verkregen via gesprekken met ( oud )  Almeloërs, via Facebook, uit mijn eigen 
herinnering en van wat te zien is op oude ansichtkaarten en foto's loopt uiteen. Zo herinnert zich 
bijvoorbeeld de één Garage Kleijssen op de hoek van de Bornsestraat - Berkelstraat terwijl de ander 
juist Garage Kleijssen daar schuin tegenover situeert: op de hoek Bornsestraat -  Volierstraat.  De 
waarheid ligt, zoals meestal in dit soort discussies, in het midden. Daarom heb ik alle verkregen 
informatie in dit artikeltje gecombineerd tot een overzicht van een plekje in Almelo dat in de 
herinnering van veel Almeloërs voortleeft.  

Op dit kaartje is al vermeld dat Garage Kleijssen zowel aan de ene kant van de Bornsestraat als aan 
de andere kant van de straat gevestigd was. Maar ook is hier al duidelijk wat op de komende foto's 
zichtbaar wordt gemaakt: Het pand op de hoek Violierstraat - Bornsestraat kende verschillende 
bestemmingen. 
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3 De Bornschestraat vóórdat de Violierstraat en Berkelstraat bestonden

ansichtkaart uit eigen collectie

ansichtkaart uit eigen collectie

Foto gezien vanaf het centrum richting Borne  Het rijtje huizen in het midden van de foto bestaat 
( 2017 ) nog steeds. Daarachter kwam later wat men noemde: "de nieuwe rondweg" met rechts de 
Violierstraat & links de Berkelstraat met op de hoek vlak achter deze huizen de CocaCola fabriek.

Foto, genomen richting centrum, met onder de bomen, op de oprit, het eerste busje van Kleijssen. 
Daarachter kwam, van hieruit gezien, dus rechts de Berkelstraat en links de Violierstraat
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4 Hoek Bornsestraat - Violierstraat 

Het volgende is mij wél bekend geworden door middel van het uitpluizen van enkele websites

met name die van D.Winter die een inventarisatie heeft gemaakt van o.a. nagenoeg alle 

G.J.H. Nijhuis begon in 1923 met de lijndienst Hengelo-Almelo.

J.H. Kleijssen startte in 1923 de lijndiensten Weerselo - Oldenzaal en Oldenzaal - Almelo. 

In 1940 nam de NV TADO vervolgens de TAD en WAD over. toen was alles dus NV TADO.

Het zelfstandig bestaan van NV TADO duurde echter niet lang. 

De fa. F. Meinderink die ook 2 lijnen  exploiteerde, 

( Nijverdal-Haarle-Heeten en Deventer-Heeten-Raalte-Zwolle )

Midden in de oorlog in 1941 werd, door tussenkomst van een al in 1926 opgerichte dochter 

4.1  NV Tado in het pand op de hoek Violierstraat

Jan Reisberman schrijft op facebook "Kleijssen verhuisde naar het pand aan de overkant op de hoek 
Bornsestraat-Violierstraat. Dit pand was ook van Kleijssen, maar hier was vroeger een busbedrijf 
gevestigd, de T.A.D.O.. Later was hier de Taxi Centrale Almelo gevestigd." 

Familie Kleijssen bezat dus twee panden schuin tegenover elkaar. De garage op de hoek van de 
Bornsestraat - Berkelstraat en een pand op de hoek Bornsestraat Violierstraat. In dat laatste pand 
werd aanvankelijk de NV Tado gevestigd.  

De NV TADO ( NV Twentsche Autobusdienst Onderneming ) werd in 1939 opgericht. Het 
bedrijf kreeg vestigingen in Almelo, Hengelo en Oldenzaal. De vestiging in Almelo kwam        
in het pand van Kleijssen. Maar in hoeverre Kleijssen deelnam in de NV is mij niet duidelijk 
geworden. 

vroegere busmaatschappijen: https://bng0021.home.xs4all.nl/WS/links_d_winter/ov_intro.html

De bedrijfsnaam werd TAD ( Twentsche Autobusdienst ) 

maar de werknaam voor de lijndienst werd TAM ( Twentsche Autobus Maatschappij )

En in 1927 veranderde de bedrijfsnaam Kleijssen in WAD ( Weerselosche Autobus dienst )

 veranderde in de NV Autobusdienstonderneming Salland. 

van NS de ATO ( Algemene Transport Onderneming ), de NV TADO door Salland over

genomen die op zijn beurt weer fuseerde in 1976 met de VAD  ( Verenigde Autobus Diensten )
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 4.2 De beschikbare foto's van NV TADO: 

    Een reclame ansichtkaart                    één van de eerste bussen: Een truck met oplegger

             foto Harry Garrelds                                         foto Alard Reinders, beschikbaar gesteld door Jan Reisberman 

Twee keer een gezelschap poserend           

vóór en op deze bovenste foto zelfs             

óp de bussen.                                               

 

Beide foto's Alard Reinders, beschikbaar gesteld door Jan Reisberman )

Op deze foto links ook 8 kinderen.

Ik heb niet kunnen achterhalen wat 

de samenstelling van deze groep is.

Is dit het gezamenlijk personeel ?

Of poseert hier familie Kleijssen ?

Of is 't een groep die op stap gaat?
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4.3 Garage Kleijssen in het pand op de hoek Violierstraat

Het kruispunt gezien vanaf de Bornsestraat richting centrum met links Garage Kleijssen.

een foto uit het gemeentearchief van Almelo

het personeel poseert.

foto Alard Reinders, beschikbaar gesteld door Jan Reisberman 
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De vertegenwoordigers van de CocaColafabriek met hun wagenpark staan bij buurman Kleijssen
netjes in het gelid opgesteld. Kleijssen was leverancier. De foto is t.g.v. een aflevering van auto's.

foto Alard Reinders, beschikbaar gesteld door Jan Reisberman 

4.4 Het pand in gebruik als Taxicentrale Almelo

een foto uit het gemeentearchief van Almelo

een foto uit het gemeentearchief van Almelo
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5 De CocaColafabriek op de hoek van de Bornsestraat en de Berkelstraat
De oude situatie: Het rijtje huizen links is het zelfde als op de kaart eronder rechts.

ansichtkaart uit eigen collectie

 Het Kruispunt gezien richting centrum met rechts de ingang van de CocaColafabriek

ansichtkaart uit eigen collectie

ansichtkaart uit eigen collectie

ansichtkaart uit eigen collectie
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De CocaColafabriek aan de kant van de Berkelstraat gezien vanaf de Violierstraat

foto Gert Jan Bennink, beschikbaar gesteld door Jan Reisberman 

De CocaColafabriek, maar de rode logo's op het dak zijn nu verwijderd. Zijn ze al vertrokken?

een foto uit het gemeentearchief van Almelo
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6 Kleijssen in het pand op de hoek van de Bornsestraat en de Berkelstraat 

Gezien vanaf de Violierstraat richting Berkelstraat

ansichtkaart uit eigen collectie

En gezien vanaf  het Centrum richting Borne

een foto uit het gemeentearchief van Almelo
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7  Tot slot nog 2 recentere foto's
Foto van de UCN demonstratie. Te zien is ook hoe het pand van Kleijssen verbouwd is.

een foto uit het gemeentearchief van Almelo

een foto uit het gemeentearchief van Almelo

En zo ziet het er nu uit

foto Google streetview


