UIT HET FOTOARCHIEF. HOUT EN BETON VOOR NOOD.
Door de vele kapot geschoten huizen in Hank tijdens WO2 was er na de oorlog een chronisch te kort aan
woonruimte. Vooral voor de jongeren die na al die donkere jaren eens wilde gaan trouwen. Een echt huis
bouwen kostte in die tijd ruim een jaar. Dat duurde te lang. Besloten werd om uit de pot geldmiddelen van de
wederopbouw een 11 tal noodwoningen te gaan bouwen. Er werd een plaatsje gevonden langs De Jachtsloot
en aan het begin van het Laantje van van Vugt. De woningen in De Jachtsloot kwamen direct na de boerderij
van Johan van (Kopen) van der Pluijm. Nu ligt daar de vijver tegenover van Oord Profile. Deze woningen waren
van het type betonplaten die tussen betonpalen werden geschoven. Een houten dak en wat bitumen er op en
de woning was klaar. In de zomer was het er verstikkend warm en in de winter liep binnen het water langs de
betonplaten van vochtigheid. Geen gezonde leefomgeving dus, maar we hadden een woning. In enkele weken
stonden er 5 noodwoningen. De andere 6 kwamen aan het begin van het Laantje van van Vugt en waren van
hout.
Bij de foto' s: Een foto van de 5 betonnen noodwoningen genomen aan de achterzijde richting de boerderij van
Johan van der Pluijm. Op de andere foto poseert Mien Schelle voor haar houten noodwoning op het Laantje van
van Vugt. De 3de foto is genomen nadat de houten woningen waren afgebroken en het Laantje van van Vugt
weer onbewoonbaar was op de boerderij na. Rechts stond de noodwoning van de familie Schelle. Het begin
van het Laantje van Vugt lag waar nu het grasveld is achter de Campus. De boerderij stond aan het einde van
de Beatrixstraat aan de linkerzijde.
Foto' s: Archief*Kring Hank

