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Emmastraat 248, 7513 BJ Enschede
Tel. 053 4300722, www.fysio-enschede.nl

Wij staan zes dagen per week 
klaar om u te begeleiden,
te behandelen en te adviseren 
op het gebied van lichamelijke 
klachten.

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Haptonomie
Psychosomatische fysiotherapie 
Echografie
Zwangerfit
Medische trainingstherapie
Fitness
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Met een zekere regelmaat wordt 
er tegen de wijkraad gemopperd 
door de bewoners. Ze moppe-
ren over verkeersdeelnemers 
die altijd veel te hard door hun 
straat rijden. Over parkeerkaarten 
waar men niet voor wil betalen. 
Over parkeerplaatsen waar altijd 
gebrek aan is. Over besprekingen 
waarvan de wijkbewoners geen 
verslag ontvingen. Over het be-
schilderen van trafohuisjes en hoe 
dat georganiseerd wordt door de 
wijkraad. Over bomen die opeens 
gekapt of dramatisch gesnoeid 
zijn. Over afval dat in het groen 
wordt gedumpt. Over aanvragen 
die afgewezen zijn omdat er geen 
draagvlak bij medebewoners is 
aangetoond. Of omdat de aan-
vragers niet hebben bedacht dat 
zij op de een of andere manier 
moeten bijdragen aan de uit-
voering. En niet te vergeten over 
hondenpoep waarover niemand 
graag uitglijdt. Deze lijst is lang 
niet volledig en dat zal hij ook 
nooit worden.
Nu zijn er wijkraden die moeite 

hebben met dat gemopper. En 
dat is begrijpelijk. Er zijn heel wat 
situaties waar een wijkraad maar 
weinig aan kan doen. Toch kijkt 
de wijkraad van HorstlandenVeld-
kamp heel anders naar gemop-
per. Voor ons is elke mopperaar: 
iemand die laat zien dat hij of zij 
zich betrokken voelt bij wat er al-
lemaal speelt in de wijk.
Daarom neemt de wijkraad elk ge-
mopper in principe serieus en pro-
beren we daar actie op te onderne-
men. Of we wijzen de mopperaar 
de weg naar de mensen of de 
instanties die wél in staat zijn om 
het aangekaarte probleem op te 
lossen. Dat wil nog wel eens hel-
pen. Daarom nodigt de wijkraad 
alle bewoners van harte uit om 
zich niet in te houden. Blijf met uw 
gemopper een aanzet geven tot 
verbetering van de leefbaarheid 
en de sfeer in de wijk. Kortom, 
Lang leve de mopperaar!

Lex Pauka,
voorzitter wijkraad  
Horstlanden-Veldkamp

Wat doet de wijkraad?

In memoriam Rob Lucas

Op 17 januari 2019 is Rob Lucas 
overleden. Wij gedenken hem als 
een betrokken wijkbewoner, die 
met zijn uitspraken en opinies de 
wijkraad regelmatig een goede 
kant op wist te sturen. Daarnaast 
was Rob een man die nooit 
aarzelde zijn vele vaardigheden 
en talenten voor de wijk in te 
zetten. Dat deed hij opgewekt 
en hulpvaardig. Wij zullen hem 
missen en wij wensen zijn echt-
genote, verwanten en vrienden 
sterkte bij het verwerken van 
hun verdriet.

Namens de wijkraad
Horstlanden Veldkamp, 
Lex Pauka
Foto: Bert Speelman

www.cleanandcosy.nl
welkom@cleanandcosy.nl
06 307 24 581

Heb je het te druk om alle ballen in de lucht 
te houden? Wij helpen je door je huis 
gezellig & schoon te maken. 
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend 
gesprek. Wij maken graag kennis met je.

       
José en Elvira

Ontzorg jezelf

28 februari,
19:30 uur
Openbare wijkvergadering 
Synagoge, 
Prinsestraat 14-16

13 maart/10 april/8 mei
17:00-18:00 uur
Wijkspreekuur, locatie volgt

15-16 maart
NL Doet, div. locaties,  
w.o. Ecocentrum Emma
Emmastraat 189

31 maart 
15:00 uur
Ceremonie Stolpersteine 
Stadhuis 

31 maart 
15:30 uur
Film ‘Van onmacht naar kracht’, 
Synagoge
Prinsestraat 14-16

14, 17, 19 en 22 april
11:00-17:00 uur
Culinaire Matzemarkt, Synagoge

13 april
10:00-14:00 uur
Open Dag Stichting 55+,  
Schuttersveld 17

13-22 april
Paaskermis, Volkspark

25 april
10:00-16:00 uur
Alifa Seniorenbeurs
Diekmanhal

t/m maart
Expositie ‘De koepel van De Bazel’ 
over de bouw van de synagoge 
door Leon Brokers,
IAA Architecten
Synagoge

AGENDA
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Henk Hoitink woont sinds 2005 
in één van de nieuwbouwhuizen 
in de Waldeckstraat. Hij is er 
blij mee, omdat het tot de meest 
energiezuinige huizen van de 
wijk behoort. Tegelijkertijd is 
dat ook een teleurstelling, maar 
daarover later meer. Voordien 
bewoonde Henk met zijn vrouw 
een ruimer huis met grote tuin in 
Borne. Bewust kozen ze voor een 
kleiner huis met stadstuin nabij 
een wat grotere binnenstad waar 
alle voorzieningen aanwezig 
waren. Enschede kwam als beste 
woonplaats uit de bus, met veel 
culturele voorzieningen en het 
Intercity-station. Het echtpaar 
doet veel met de trein, en de 
kinderen wonen allemaal op 
treinafstand. Binnen de stad is 
de fiets favoriet. 

Vanaf het begin is Henk actief in 
de wijk. Hij werd penningmees-
ter van de wijkraad, die toen in 
oprichting was – en die toen net 
officieel werd ingesteld door de 
gemeente. Daarnaast is hij lid van 
de kerngroep van de Enschedese 
afdeling van de Fietsersbond. Ook 
heeft hij de Fietsersbond bijna 20 
jaar lang vertegenwoordigd op 
provinciaal niveau. De Fietsers-
bond stond mede aan de basis van 
het Fietsstraten-plan, waardoor 
ook de Emmastraat een facelift 
heeft gekregen. 
Op dit moment houdt Henk zich 
ook bezig met het thema ‘duur-
zaamheid’. In het gezin Hoitink 
staat ‘duurzaamheid’ al jaren 
hoog op de agenda. Henk’s vrouw 
nam in Borne de plastic zakken 
van het brood weer mee terug 
naar de bakker, zodat deze niet 
een nieuwe plastic zak hoefde 
te gebruiken. “Maar, duurzaam-
heid moet wel economisch 
verantwoord zijn,” zegt Henk, “en 

het moet ook niet onpraktisch 
worden.” 
Henk noemt zichzelf nogal een 
preciezerik. Hij wil goed geïnfor-
meerd zijn en leest alles wat los 
en vast zit over het thema, over 
maatregelen voor energiebespa-
ring, enzovoorts. Ook praat hij 
veel met verschillende mensen, 
om te horen hoe zij het aanpakken 
en hoe dat bevalt. En vervolgens 
is het motto: ‘voorzichtig meebe-
wegen’. Daarmee bedoelt Henk dat 
hij niet geneigd is om direct een 
grote investering te doen om het 
nieuwste van het nieuwste aan te 
schaffen, zoals een dure warm-
tepomp. Hij loopt niet kwetsbaar 
voorop, maar probeert juist met 
kleine stapjes innovatie te stimu-
leren. Een goed voorbeeld is nu de 
toepassing van LED-lampen. Niet 
in één keer alle lampen vervangen 
door LED, maar wél als een lamp 
stuk gaat, kijken of je een goede 
vervanging kunt vinden. Zo ook 
als het gaat om warmte en het 
terugdringen van gasverbruik. 
Met de wijkraad (Marieke van der 
Heijden) probeert Henk nu nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen om ge-

zamenlijk in en voor de wijkbewo-
ners energie te besparen. De focus 
ligt hierbij op het isoleren van 
woningen. Vooralsnog is dat de 
beste en snelste manier om ener-
gie te besparen. Maar – zoals ook 
te lezen is in het verslag van de 
wijkraadvergadering – is dat toch 
nog niet zo gemakkelijk, zeker 
niet in onze wijk. Henk legt uit dat 
voorop staat dat de bewoner/huis-
eigenaar zélf erop vooruit gaat, 
en niet een energiemaatschappij 
of het installatiebedrijf. Hij vindt 
dan ook dat een investering bin-
nen drie jaar terugverdiend zou 
moeten kunnen worden. Dat gaat 
het gemakkelijkst als je een groep 
mensen bij elkaar kunt krijgen, die 
allemaal in hetzelfde soort huis 
wonen, in ieder geval een huis uit 
dezelfde bouwperiode. Daarom 
dacht Henk te kunnen starten 
met het type huis waar hij zelf in 
woont. Maar deze huizen zijn al zo 
goed geïsoleerd, daar blijkt weinig 
meer aan te verbeteren. Nu pro-
beren Henk en Marieke te kijken 
welke maatregelen geschikt zijn 
voor welke groepen huizen/huis-
eigenaren. De wijk kent natuurlijk 
een grote verscheidenheid aan 
huistypen, uit vrijwel alle bouw-
periodes. Hoe ouder het huis, hoe 
meer het maatwerk wordt. 
Toch is het werk van Henk en 
Marieke niet voor niets. Doordat 
zij zich zeer goed informeren, en 
voorbij de reclameteksten kijken, 
weten zij hoe het zit. Wat verant-
woorde keuzes zijn in bepaalde 
situaties. Daar kunnen we in de 
wijk veel profijt van hebben, 
bijvoorbeeld als de gemeente met 
bepaalde plannen komt. Ook dát 
is voor Henk een belangrijke mo-
tivatie. “Je wilt toch toe naar een 
toekomstgerichte samenleving en 
niet je kinderen en kleinkinderen 
opzadelen met de rommel die je 
zelf veroorzaakt.”
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Bijzondere Buurt Bewoner

Henk Hoitink 
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Wie komt ons team in de mooiste 
SYNAGOGE van Europa verster-
ken?
Gastheer/gastvrouw/rondleiders/
baliemedewerkers ? 
Ons vrijwilligersteam zorgt ervoor 
dat de synagoge vier dagen per 
week open is voor het publiek. 
Ze zijn het visitekaartje van onze 
synagoge. Zij heten de bezoekers 
welkom en/of geven een rondlei-
ding of zorgen voor de shop en de 
koffie na afloop van een bezoek. 
Uiteraard kunnen zij zelf aangeven 
wanneer; we streven naar eens per 
twee weken een dienst van drie 
uur (maar vaker mag natuurlijk 
ook). 

Wat vragen we van je? 
Wil je ons vrijwilligersteam ver-
sterken dan verwachten we van je 
dat je
• kunt communiceren via e-mail 

en internet
• affiniteit hebt met jodendom en 

ons mooie gebouw
• het leuk vindt om kennis en 

ervaring met anderen te delen
• graag deel uitmaakt van een 

enthousiast vrijwilligersteam
• bereid bent je regelmatig, in 

onderling overleg, in te zetten 

Wat krijg je ervoor terug?
Vrijwilligerswerk is onbetaal-
baar, dus je krijgt geen financiële 
vergoeding. Je krijgt wel een leuke 
en zinvolle vrijetijdsbesteding die 
veel voldoening en waardering 
geeft. In de synagoge ben je actief 
met leuke en gezellige collega’s. 
Daar krijg je zeker energie van. 
Jaarlijks zijn er enkele informatie- 
en scholingsbijeenkomsten én een 
gezellig uitstapje voor alle vrijwil-
ligers. We gaan je niet in het diepe 
gooien. Voordat je begint, volg je 
enkele informatiebijeenkomsten, 
zodat je goed bent voorbereid op 
je taak. 
Wil je meer informatie?
Mail naar: rondleidingen
@synagogeenschede.nl

Samenvatting 
Openbare Wijkvergadering                            
18 oktober 2018

In de feestzaal van de synagoge 
zijn ruim veertig wijkbewoners 
samengekomen voor de Open-
bare Wijkvergadering. Voor de 
verandering zit secretaris Dédé 
Grutzmacher de vergadering 
voor, omdat voorzitter Lex Pauka 
er helaas niet bij kan zijn.

Plannen van de gemeente in en 
rond onze wijk 
Er staat veel op stapel. Zo wil de 
gemeente de entree van Enschede 
opwaarderen. Daarnaast moet de 
verkeersdoorstroming en –veilig-
heid beter, zeker ook voor fietsers. 
Zo gaan er veel rotondes verdwij-
nen, en komen er kruispunten met 
verkeerslichten voor in de plaats. 
Tot slot wil de gemeente de 
waterbeheersing (berging, afvoer) 
verbeteren.
 
Haaksbergerstraat
Beide rotondes in de Haaksberger-
straat zullen vervangen worden 
door kruispunten met verkeers-
lichten. De busbaan zal worden 
versmald. De trottoirs aan de kant 
van het ziekenhuis worden ver-
breed. Ook zullen er meer bomen 
komen.

Fietspad vanaf Janninkrotonde 
tot de 2e Emmastraat
Langs het gedeelte van het fiets-
pad vanaf de Janninkrotonde naar 
de Blekerstraat, komt wellicht ook 
een voetpad. Het vervolg, door de 
Groene Bogen, wordt helaas ook 
door automobilisten gebruikt. Dit 
is een aandachtspunt. 

Stadsbeek 
De gemeente wil water zichtbaar-
der maken in de stad. Enschede 
kent veel waterlopen, die vrijwel 

allemaal ondergronds zijn gegaan. 
Eén ervan is de Stadsbeek. Net als 
met de Roombeek is gebeurd, wil 
de gemeente ook in deze wijk de 
beek bovengronds halen. Waar en 
hoe precies is nog niet duidelijk. 
Dédé vraagt bewoners om tips, 
ideeën en klachten door te geven. 
Meerdere bewoners vinden dat er 
aandacht moet zijn voor wange-
drag van verkeersdeelnemers zelf. 
Voor de volgende wijkvergadering 
zal Christian ter Braack, verkeers-
kundige van de gemeente, uitge-
nodigd worden om de plannen toe 
te lichten. 

Leefbaarheid Haaksbergerstraat 
Wijkbewoner Ids van Dussen 
meldt de laatste stand van 
zaken rondom de verbouw van 
winkelpanden tot kleine, (on)
zelfstandige wooneenheden – 
en de gevolgen hiervan voor de 
leefbaarheid in de wijk. Ruim 30 
omwonenden zijn, met steun van 
de wijkraad, een proces begonnen 
tegen de gemeente, vanwege de 
toekenning van de verbouwing 
van het Planeta-pand. Hier zijn nu 
vier zogenaamde studio’s gerea-
liseerd, in totaal 16 kamers. Deze 
lijken individueel, onzelfstandig 
te worden verhuurd (tegen het 
bestemmingsplan in). Dit lag 
al besloten in de opzet van het 
bouwplan. Echter, de rechtbank 
achtte de omwonenden geen 
direct belanghebbenden zijn, dus 
werd hun eis afgewezen. Op dit 
moment loopt een Hoger Beroep 
tegen deze beslissing bij de Raad 
van State.

Duurzaamheid en
energiebesparing
Marieke van der Heijden doet 
verslag van de initiatieven rond 
duurzaamheid die zij samen met 
Henk Hoitink voor onze wijk pro-
beert op te zetten. 

Enschede Energie
Wijkraden in Enschede hebben 
gezamenlijk de energiecoöpera-
tie Enschede Energie opgericht. 
Doel is om met haalbare projec-
ten duurzaamheid te vergroten, 
waarbij het geld ten goede komt 
aan de bewoners van de wijk, in 
plaats van aan de grote energie-
maatschappijen. Twee projecten 
met zonnepanelen (Marssteden 
en buitengebied) zijn inmid-
dels afgerond. Nu is het tijd voor 
projecten in de wijk. Er zijn twee 
grote hobbels: (1) de overheid ver-
andert de spelregels steeds (bijv. 
subsidievoorwaarden, belasting-
regels); en (2) de grote diversiteit 
aan woningen en bewoners in 
de wijk, staat een grootschalige 
gezamenlijke aanpak in de weg. 
De focus ligt nu op isoleren: dat 
loont altijd, maar is voor elk huis 
en bewoner(s) maatwerk.

Warmtenet
Het Warmtenet, dat nu in de 
wijk wordt aangelegd, blijkt – na 
onderzoek – geen optie voor 
individuele particulieren. De 
aansluiting kost een groot bedrag 
per huishouden; er moeten 
minstens 40 andere buurtbewo-
ners ook zo’n aansluiting willen, 
en er moet ruimte zijn voor een 
verdeelstation. Bovendien is alle 
capaciteit reeds gereserveerd 
voor de nieuwbouw-projecten. 
Voor bestaande bouw is er niet 
voldoende. Aanwezigen reageren 
erg teleurgesteld op dit nieuws, 
aangezien de aanleg wel veel 
overlast veroorzaakt. 

Veiligheid in de wijk
In heel Twente rijden maar vijf 
politieauto’s rond. Betrokkenheid 
en alertheid van de bewoners is 
daarom erg belangrijk, benadrukt 
wijkagent Kursat Sel. Bewoners 
signaleren regelmatig ongure 
types in en rond het Veldkamp-
pad en Veldkampplantsoen. Er is 
een sterk vermoeden dat er drugs 

gedeald wordt, vanuit auto’s maar 
ook vanuit een pand aan de over-
kant van de Haaksbergerstraat. 
Hoewel dit een aandachtspunt is 
bij de politie, raadt Kursat aan om 
elk vermoeden direct te melden 
via www.politie.nl, liefst met zo 
veel mogelijk details, zoals ken-
tekennummers en signalement. 
Je kunt dan ook aangeven dat je 
teruggebeld wilt worden. Kursat 
beseft dat dat in het verleden wel 
eens mis ging – mede doordat de 
meldkamer heel Gelderland en 
Overijssel bestrijkt, maar dat hij 
zelf altijd terugbelt, al is het niet 
altijd direct. Ook vertelt Kursat 
openhartig dat soms de politie 
niet kan ingrijpen, bijvoorbeeld 
als een dealer niet meer dan de 
toegestane hoeveelheid drugs bij 
zich heeft (voor eigen gebruik). 
Daarnaast zijn er ‘rare’ regels. Zo is 
coffeeshop Gabriela (Haaksberger-
straat) legaal, maar de bevoor-
rading ervan illegaal. Dat gebeurt 
dus stiekem. Een Whatsapp-groep 
om de veiligheid in de buurt te 
vergroten, kan erg nuttig zijn. Dit 
moeten buurtgenoten zelf opzet-
ten. 

Wijkbudget 
Penningmeester Harrie Slump 
geeft aan dat het wijkbudget 
2018, circa €30.000,-, volledig 
op is gegaan. Het geld is onder 
meer besteed aan trimtoestel-
len (Volkspark), speeltoestellen 
Meijersbergstraat, de wijkkrant, 
9 straatfeesten, de bloemenzee 
op de plek van het PET-paviljoen, 
een mini-disco bij De Lettercon-
current, de film over de wijk (zie 
hieronder), de beschildering van 
trafohuisjes, het Balkonfestival, 
bomen en een verkeersdrempel. 
De aanvraag van bewoners van 
de Johannes ter Horststraat voor 
meer groen in de straat, kan in 
2018 helaas niet meer worden 
toegekend. Er wordt geadviseerd 
om contact op te nemen met 
Laurens Ottenschot van de ge-

meente, die gaat over het groen-
beleid, om de mogelijkheden in 
de straat te bespreken. Nieuwe 
aanvragers krijgen het advies om 
vooral draagvlak te zoeken voor 
het idee en samen te werken: het 
moet ten goede komen aan de 
buurt of wijk en niet het eigen 
belang dienen. 

Overige punten
-Speel- en trimtoestellen Volks-
park. Er zijn in het Volkspark nu 
drie cirkels gemaakt, waar de 
toestellen moeten komen. De 
plannen liggen nu bij de Beheers-
commissie van het Volkspark. Er 
wordt gewacht op de goedkeuring 
van een bijdrage van het Roel-
vinkfonds of van de provincie. 
De plaatsing van de toestellen is 
gepland in het voorjaar van 2019.
-Film over de Geschiedenis van de 
wijk vanaf de Tweede Wereldoor-
log: Patrick Drijver geeft aan dat 
het eerste deel afgerond wordt. 
Dit gaat over het bombardement 
van 22 februari 1944, waarbij onze 
wijk zwaar getroffen werd. Ge-
plande vertoning: 22 februari a.s. 
Het tweede deel van de film wordt 
verwacht in de zomer van 2019, 
en gaat over de wederopbouw van 
de wijk. 
-Een wijkbewoner meldt een 
gerucht over sloop en nieuwbouw 
van de Macandra-flat, aan de 
Emmastraat, nabij het Volkspark. 
Hierover zal de wijkraad navraag 
doen bij de gemeente.
-De wijkraad heeft een eigen 
(grote) partytent en toebehoren, 
voor wijkbewoners te leen. 
-Tanja Rijsman van de gemeente 
Enschede neemt contact op met 
de belanghebbenden over het 
parkeeronderzoek in de Haaksber-
gerstraat.
-Op verzoek wordt de wijkkrant 
ook digitaal, op de website, gepu-
bliceerd.
De volgende Openbare Wijkver-
gadering is op 28 februari in de 
Synagoge, Prinsestraat 14-16.

Openbare wijkvergadering
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Eind augustus 2018 opende Ko-
ninklijke Kentalis zijn vestiging 
in het pand Nassaustraat 20, het 
voormalige Gezondheidscentrum 
Veldpoort. Kentalis ondersteunt 
mensen die slechthorend, doof 
of doofblind zijn, of een taal-
ontwikkelingsstoornis (TOS) of 
communicatief meervoudige 
beperking hebben. In onze wijk 
is nu een Audiologisch Centrum 
en Spraak- en Taalambulatorium 
gevestigd. Wij waren nieuwsgie-
rig wat daar gebeurt, en inter-
viewden 
Hans Kaffener, GZ-psycholoog.

 
Hans Kaffener komt uit Bra-
bant, maar woont sinds 1993 in 
Twente. Na een studie bosbouw 
kwam hij via de vervangende 
dienstplicht in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie terecht. Eerst 
in Almelo, bij De Bleskolk 
(nu Karakter), en sinds 2001 
in Enschede, bij Kentalis. Nu 
geeft hij leiding aan ongeveer 
20 medewerkers, waaronder 
psychologen, logopedisten, 
linguïsten en ouderbegeleiders 
en fungeert hij als aanspreek-
punt voor ouders en bezoekers. 
Het Audiologisch Centrum en 
Spraak- en Taalambulatorium 
valt onder De Cirkelboog op het 
Twekkelerveld, de zorglocatie 
van Kentalis voor deze regio, 
en was eerst gevestigd bij het 
Roessingh, vlakbij de onder-
wijspoot van Kentalis (onder 
andere de Prof. Huizingschool). 
De nieuwe locatie bevalt ontzet-
tend goed, maar men is wel van 
plan om op termijn samen te 
gaan met De Cirkelboog. 
 

 

Audiologisch Centrum en Spraak- 
en Taalambulatorium. Dat zijn 
moeilijke woorden…
Ja, ik leg het uit. Het woord 
‘audiologisch’ geeft aan dat er 
gehooronderzoek plaatsvindt. 
Bekend van de ‘piepjes’, maar 
we doen meer dan dat. We doen 
vooral onderzoek naar de spraak- 
en taalontwikkeling. Als het gaat 
om écht gehooronderzoek en 
behandeling van dove kinderen, 
verwijzen we door naar Pento, 
in Hengelo. Die hebben daar alle 
faciliteiten. Wij focussen vooral 
op taal- en spraakontwikkeling 
bij jonge kinderen en kinderen in 
de schoolgaande leeftijd, zowel 
basis- als voortgezet onderwijs. 

Wanneer komt een kind dan 
hier terecht? 
Op circa 2,5-jarige leeftijd wordt 
het kind door het consultatie-
bureau gescreend op taal. Als 
het kind nog niet spreekt, of 
te weinig, of onduidelijk – kan 
een verwijzing volgen naar het 
Audiologisch Centrum. Daarnaast 
komen er oudere kinderen, die al 
een tijd logopedie hebben, maar 

daarbij onvoldoende baat hebben. 
Via de huisarts komen zij bij ons, 
en soms ook via kinderartsen, 
als er een medische oorzaak is, 
bijvoorbeeld als gevolg van een 
andere aandoening. 

Er kunnen dus verschillende 
oorzaken zijn? 
Inderdaad. Het kan zijn dat het 
kind niet goed spreekt, dat er 
spraakproblemen zijn. Of dat het 
gehoor niet goed is, waardoor het 
kind gaat spreken naar wat het 
hoort. Maar het kan ook zijn dat 
de taalaanleg in het brein minder 
goed ontwikkeld is. Het is heel 
belangrijk om er op tijd bij te zijn, 
want de kritische leeftijd voor het 
leren van taal ligt tussen de 2 en 
de 7 jaar. Op 5-jarige leeftijd kan 
een kind bepaalde dingen al niet 
meer heel goed en heel snel leren. 
Daarnaast hebben spraak- en 
taalproblemen ook vaak gevol-
gen, voor het leren natuurlijk, 
maar ook op sociaal en emotio-
neel gebied. Als je je niet goed 
kunt uitdrukken, en je wordt niet 
goed begrepen, kan dat leiden 
tot frustraties en allerlei soorten 

gedragsproblemen. Vaak worden 
die eerder onderkend, dan het 
onderliggende taalprobleem. 

Hoe vindt het onderzoek plaats? 
Als een kind binnenkomt, doen 
we eerst een gehoorscreening om 
te kijken of het gehoor goed is. 
Als dat het geval is, doen we een 
logopedisch onderzoek. Daarbij 
wordt gekeken naar de taalont-
wikkeling. Kan het kind naar zijn 
niveau taal begrijpen en spreken? 
Is de woordenschat voldoende? 
Hoe maakt hij zinnen (zinslengte, 
grammaticaal juist, vervoegingen 
correct)? Is de uitspraak duidelijk? 
Ten slotte doe we een psycholo-
gisch onderzoek, om te kijken of 
achterblijvende taalscores het 
gevolg zijn van een algemene 
ontwikkelingsstoornis of dat het 
zuiver een taalstoornis betreft. Dit 
laatste is het geval als de taalsco-
res duidelijk achterblijven bij de 
scores op de intelligentietest. 
Dit is de eerste stap; en de taak 
van het audiologisch centrum: 
vaststellen of het gaat om een 
taalontwikkelingsstoornis, en een 
behandeladvies geven. Dat kan 
van alles zijn, afhankelijk van de 
uitslag van het onderzoek, zoals 
logopedie of speciaal onderwijs, 
of de vroegbehandeling van Ken-
talis, enzovoorts. Per jaar komen 
bij het Audiologisch Centrum 
ongeveer 360 kinderen binnen, 
de meesten komen een keer of 
vier, om de verschillende testen 
te doen. 

Wat is dan het andere onderdeel: 
het Spraak- en Taalambulato-
rium?  
Het Spraak- en Taalambulatorium 
is bedoeld voor kinderen bij wie 
de taalontwikkeling stagneert, 
ondanks het feit dat ze logopedie 
hebben of speciaal onderwijs of 
een andere vorm van ondersteu-
ning. Het gaat om kinderen bij wie 
al gedurende langere tijd verschil-
lende dingen zijn geprobeerd, 

maar waarbij het kind toch niet 
voldoende vooruitgaat en een 
afstand blijft houden ten opzichte 
van leeftijdsgenoten, ondanks het 
feit dat het kind een gemiddeld IQ 
heeft en gewoon hoort.  
In het Spraak- en Taalambulato-
rium kijken we dan hoe het komt 
dat het kind niet tot leren komt. 
Waarom slaat de logopedie niet 
voldoende aan? 
We behandelen hier ongeveer 
36 kinderen per jaar, uit de hele 
regio. Het is een hele specifieke 
doelgroep. In totaal hebben zo’n 
5% van de kinderen spraak- en 
taalproblemen, 1 op de 20. Slechts 
één vijfde van die kinderen komt 
naar Kentalis, en een fractie daar-
van komt uiteindelijk terecht in 
het Spraak- en Taalambulatorium. 

En wat gebeurt daar dan precies? 
Dan beginnen weer opnieuw met 
onderzoek, maar nu proberen we 
te achterhalen wat de oorzaken 
zijn van het achterblijvende ni-
veau en kijken we in detail naar de 
zwakke en sterke kanten van het 
kind. We doen drie onderzoeken: 
(a) we onderzoeken het taalge-
bruik van het kind, (b) we kijken 
hoe het geheugen functioneert en 
of het kind zijn aandacht kan vast-
houden, kan plannen, organiseren 
en hoe het omgaat met zijn eigen 
gedrag, (c) en bij Pento doen we 
een uitgebreid gehooronderzoek 
om te kijken hoe het kind in zijn 
brein verwerkt wat hij hoort. 
Zo krijgen we een goed beeld 
van het kind, tot in detail. Deze 
kennis gebruiken we om nieuwe 
behandelopties te ontdekken. 
Als je weet waar het kind goed 
en niet goed in is, kun je dingen 
die hij goed kan, gebruiken om te 
compenseren wat hij niet zo goed 
kan. Aan de hand van de sterkte-
zwakte analyses gaan we behan-
deldoelen formuleren en uitpro-
beren. In acht ochtenden proberen 
we te ontdekken wat werkt, wat 
helpend is voor het kind. Bijvoor-

beeld: het kind hoort wel goed, 
maar onthoudt niet goed wat hij 
hoort. In die acht ochtenden gaan 
we dan uittesten wat kan helpen 
waardoor het kind beter onthoudt 
wat hij hoort, bijvoorbeeld, door 
er plaatjes bij te geven, door te 
herhalen, etcetera.
 
We doen drie behandelingen 
per ochtend: (a) logopedisch-
technisch, gericht op zinsbouw, 
woordenschat, grammatica;  
(b) communicatief, gericht op 
taalgebruik in sociale situaties 
(hoe stel je vragen, hoe vertel je 
een verhaal) en (c) neuropsycho-
logisch, gericht op verbetering 
van geheugen en/of gedrag. Ook 
praten we met het kind over zijn 
taalprobleem: begrijpt het kind 
wat-ie heeft, welke invloed heeft 
het op zijn gevoel, zijn functione-
ren, enzovoort. Bij alle behande-
lingen kijken ouders mee, via een 
video-verbinding. En bij de com-
municatieve behandeling dóen ze 
ook mee. Als we dan weten wat 
werkt, kunnen ouders, onder-
wijzer, logopedist, enzovoorts, 
hiermee verder. 
Na zes maanden herhalen we het 
diagnostisch onderzoek, om te 
kijken of er vooruitgang is, of zijn 
er aanvullende hulpmaatregelen 
nodig. Grofweg gaan drie van de 
vier kinderen echt vooruit. Bij 
de kinderen waarbij dat niet zo 
is, kun je alleen accepteren dat 
het taalniveau niet beter wordt. 
Eventueel kun je nog kijken naar 
sociaal-emotionele behandel-
methodes, om te helpen op 
andere gebieden waar het kind 
vastloopt. Dat vindt dan op De 
Cirkelboog plaats.
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Kentalis in de Veldpoort wat houdt dat in?

Hans Kaffener. Foto: Marlein Langenhof
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We praten met Tamara Cossu en 
Natascha van Woudenberg over 
Feestje on the Way.  Het idee, 
vertellen ze, is in 2016 geboren 
maar het duurde wel even voor 
ze het concept klaar hadden. 
Tamara heeft besloten een  gat 
in de markt te gaan vullen door 
particulieren, die een feestje voor 
ca. 5 tot 100 man willen 
organiseren, een handje te gaan 
helpen. Natascha is haar 
creatieve brein en helpt Tamara 
wanneer het nodig is.

Hoe doen jullie dat dan? 
We gaan eerst met de klant in 
gesprek over zijn of haar wensen. 
Soms gaat het om een feestje bij 
de mensen thuis en soms om een 
party in een zaaltje. De klant kan 
uit verschillende stijlen kiezen. 
Denk aan een feestje in Hawaii-
aanse stijl, in Ibiza sfeer met of 
zonder strandbar of in casino-
stijl. Eigenlijk zijn alle gewenste 
thema’s mogelijk.

Wat doen jullie dan precies?  
Wij richten de ruimte zo in dat 
de feestgangers onmiddellijk in 
de gewenste sfeer komen. Als de 
klant dat wil, maken we een foto 
van de gasten bij binnenkomst, 
zodat ze een aardige herinnering 
mee naar huis kunnen nemen. Na 
het serveren van een welkomst-
drankje verdwijnen we weer. 
Maar als de klant kiest voor een 
catering, dan kunnen we blijven 
om de hapjes uit te serveren. Als 
het feest is afgelopen, komen we 
terug om onze decoratie weer op 
te ruimen. Dus eigenlijk heeft de 
klant er geen omkijken naar en 
kan  zich volledig op het feest en 
de gasten concentreren. 

Is daar voldoende belangstelling 
voor? 
Zeker, maar we zijn nog maar kort 
bezig. Als je uitrekent wat het kost 
om zelf de versiering te kopen 
waarmee je het zelf wilt inrichten, 
dan blijkt snel dat voor iets meer 
je een hele luxe en gedetailleerde 
decoratie hebt via Feestje on the 
Way. De opdrachtgever en zijn 
gasten zullen blij verrast zijn. 

Wat maakt dit werk voor jullie 
leuk?
Dat er een beroep op onze crea-
tiviteit wordt gedaan en dat het 
daarna lukt om de wensen van 
de klant tot in de puntjes waar 
te maken. Kijk, als de gasten 
binnenkomen en je ziet aan hun 
gezicht dat ze het mooi vinden en 
meteen zin krijgen om er een mooi 
feest van te maken, dan vinden wij 
dat bijna nog belangrijker dan het 
bescheiden bedrag dat wij voor 
ons werk vragen.
Voor meer info: 
www.feestjeontheway.nl

Het hele terrein van garage 
Kolenaar tot aan het voormalige 
pand van Wegener was altijd al 
een apart stukje van onze wijk. 
Met de kunstenaars die daar hun 
ateliers hadden en die elk jaar 
veel wijkbbewoners een plezier 
deden met hun Zuiderfestival. 
Nou, apart blijft het. Maar wel 
op een heel andere manier. “We 
gaan van het Janninkskwartier 
iets bijzonders maken,” zegt 
Maarten Hanekamp, stedebouw-
kundige van de gemeente. Samen 
met een landschapsarchitect, een 
verkeerskundige en een water-
ontwerper vormt hij de kern van 
de groep die dit project heeft 
voorbereid.

 
Het Janninkskwartier blijft een 
apart stukje in onze wijk 
”We hebben goed naar de plek 
gekeken en we gaan daar dus niet 
zomaar wat huisjes neerplempen. 
We willen er een gebied van ma-
ken waar het aantrekkelijk wonen 
is. Waar aandacht is voor de 
effecten van de klimaatverande-
ring. Waar het water bovengronds 
gebracht wordt in een wadi. Waar 
de huizen begroeide daken krijgen 
en zonnepanelen. Met gasvrije 
woningen, die als ‘t even kan nul 
op de elektriciteitsmeter zullen 
hebben. Waar de toekomstige 
bewoners, bijvoorbeeld jonge ta-
lenten, die we na hun studie voor 
Enschede willen behouden, zich 
thuis voelen. Dus geen apparte-

menten maar prachtige, grote wo-
ningen met een relatief kleine tuin 
die groter lijkt doordat deze aan-
sluit op het gemeenschappelijke 
groen. De fietser en de voetganger 
krijgen voorrang. Het wordt een 
autoluw gebied. Dat alles hebben 
we als randvoorwaarde meege-
geven voor de prijsvraag voor de 
bouw van de eerste 3 bouwblok-
ken. De betreffende ontwikkelaars 
en ontwerpers hebben dat goed 
begrepen. We kregen uiteindelijk 5 
inzendingen, waarvan vier goede 
en één heel goed ontwerp.” 

Waar staan we op dit moment?
“De ontwikkelaar start met de eer-
ste drie van in totaal zeven bouw-
blokken. Deze zullen bestaan uit 
een mix van vrijstaande, gescha-
kelde en aaneengesloten wonin-
gen. De geschakelde woningen 
aan de parken hebben een loggia 
die het groen als het ware de wo-
ning binnenhaalt. Aan de Zuider-
val ontstaat een stoere stedelijke 
wand van hoge aaneengesloten 
stadswoningen. Langs de Crom-
hofbleeksweg worden de eerste 
moderne vrijstaande stadsvilla’s 
gerealiseerd. In de loop van dit 
jaar worden de eerste zelfbouw-
kavels in het Janninkkwartier door 
de gemeente uitgegeven.”

Wat is nu de eerstvolgende stap?
”De ernstig vervuilde grond wordt 
nu eerst gesaneerd. Ik verwacht 
dat ze daar binnenkort mee 
starten. Dan wordt het gebied 
bouwrijp gemaakt. Als alles 
meezit, zullen de eerste wonin-
gen worden gebouwd in 2020.  
Kortom, de mensen die daar graag 
willen gaan wonen, moeten nog 
wel even geduld hebben.”

De architecten van bureau KOMMA tekenen samen met ontwikkelaar 
Hegeman voor het ontwerp van het toekomstige Janninkskwartier

Feestje on the way

Ondernemers in de wijk

Het Janninkskwartier
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Twee dames die de decoratie verzorgen voor thema feesten.
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Zo was het ooit, de Zuiderspoor-
flat. Gebouwd begin jaren ’80 – 
en bedoeld voor de destijds snel-
groeiende doelgroep van één- en 
tweepersoonshuishoudens. Voor 
veel wijkbewoners was het geval 
een doorn in het oog vanaf dat-ie 
er stond. Een puist in het uit-
zicht. Bewoners van de flat zelf 
dachten daar anders over. 
Zij konden mijlen ver weg kijken, 
verder dan de Wesselerbrink, 
aan de ene kant – en verder dan 
de Universiteit aan de andere. Er 
stond niets in de weg. 

De flat zélf wel, is het verhaal. 
Want tussen Enschede en Eibergen 
loopt een (militaire) radioverbin-
ding, verbonden door antennes 
– vanaf het oude PTT-gebouw aan 
het begin van de (Korte) Haaksber-
gerstraat, nabij Plein de Graaff. 
De oorspronkelijk geplande flat 
zou deze lijn pal doorbroken 
hebben. Vandaar de afgeschuinde 
vorm van de bovenverdieping. We 
hebben voor dit verhaal helaas 
nog geen officiële bevestiging 
kunnen krijgen. 

En toch gaan we ‘m missen…  
De bewonerssituatie verslechterde 
met de jaren. Het dieptepunt 
werd zo’n 10 jaar geleden bereikt. 
Er waren hennepplantages, er 
werd gedeald en gehoereerd, en 
bewoners en/of bezoekers depo-
neerden hun afval, inclusief hun 
persoonlijke behoefte, in liften en 
in de gangen en trappenhuizen. 
Dit leverde de flat het prominente 
predicaat “ranzigste flat van 
Nederland” op. Daarna was het lot 
snel beslist.

Nu moeten we het doen met de 
foto’s van de afbraak 
Meer impresssiefoto’s op de  
website van de wijk:  
www.horstlandenveldkamp.nl

De nieuwe realiteit. 
Impressies van de toekomstige 
situatie van het bureau LKSVDD Ar-
chitecten te Enschede: een modern 
appartementencomplex gericht op 
de Zuiderval, met daarachter een 
vriendelijk hofje met grondgebon-
den woningen.

Susanne maakt een Twentse-
Wokschotel met groenten uit de 
regio 

Susanne  Groten is naar Nederland 
gekomen via een jeugduitwisse-
ling en een uitwisselingsbeurs 
voor  studie aan het ITC. Ze bleef 
in Enschede hangen voor de 
liefde. Na enkele jaren als ecoloog 
in West-Afrika keerde ze terug 
als universitair docent aan het 
ITC alhier. In 2001 zette zij het 
ecocentrum op aan de Emmastraat 
189. Haar eerste kennismaking in 
1976 met de wijk was studenten-
huis “Huize Waldolala” aan de 
Emmastraat 280-282. Dit verkrotte 
pand knapte ze met haar vriend  
zelf mooi op. Wat haar aantrok 
was niet de afdakswoning zelf, 

maar wél de gigantische tuin, 80 
meter diep tot aan het Volkspark. 
Vorige bewoners, meest textielar-
beiders, vulden hun karige lonen 
aan met tuinieren en een varken-
tje in de schuur. Hier kon Susanne 
haar groene vingers ontwikkelen 
met zelfvoorzienend kweken 
van groentes, aardappelen, fruit, 
noten en met een kippenren.  In 
het begin was er nog een hoop 
werk te verzetten. Susanne: “we 
hebben wel tien schuurtjes afbge-
broken,  asbest opgeruimd en ko-
lengruis afgegraven van een oude 
kolen- en petroleumhandel. Op 
een bepaald moment trok ik een 
kabel uit de grond, en daar kwam 
een hele Fiat achteraan”. Het heeft 
Susanne jaren gekost om de grond  
overal schoon te krijgen voor het 

kweken van groentes. Daarnaast 
ging zij stage lopen bij de provin-
cie Overijssel, voor het streekplan 
Twente, en kwam zodoende ook 
elders in Twente veel milieuver-
vuiling tegen. “Er was geen enkel 
boerenbosje waar geen rommel 
was gestort, zoals gifcontainers 
en prikkeldraad, en vaak was er 
illegale stort van gier en bespui-
ting in natuurrijke sloten”. Nu 
woont zij bij het ecocentrum en is 
dagelijks bezig met het promoten 
van schone biologische streekpro-
ducten. ?

Over het recept:
“In mijn recept kun je allerlei 
soorten groentes gebruiken, uit je 

vervolg op pagina 15
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Hoe het was. Foto: E. Collou

Voor het wat kan worden. Foto: E. Collou

De Zuiderspoorflat Zuiderspoorcomplex

Foto: Marlein Langenhof 

Hoe het wordt. Bron: Domijn
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eigen tuin, of afkomstig van biolo-
gische boerderijen, maar het liefst 
wel uit de regio. Het hele jaar kun 
je dit bereiden met telkens andere 
seizoensproducten. Als het maar 
kleurrijk is en de ingrediënten 
afzonderlijk zijn te proeven, geen 
stamppot dus. Gebruik geen rode 
bieten of andere donkere groen-
tes. Die gaan het geheel te donker 
maken.  

Tip: extra lekker wordt het door op 
het laatst blokjes appel, radijs of 
een handje kleingesneden raap-
stelen er doorheen te scheppen. 

vervolg van pagina 13

Bereiding

Bereid de groentes afzonderlijk voor of 

per kleur. Laat de kruidenbotermix min-

stens 15 min. wellen in de raapzaadolie 

met botersmaak; voeg zonodig iets zout 

toe. Daarna is de wokschotel snel klaar: 

in een wok of ruime pan de stevige 

groente opbakken met iets extra olie 

(zonder kruidenmix). Pas als de blokjes 

groentes heet zijn, een handvol groene 

bladgroentes en evt. blokjes appel toe-

voegen, en dan pas de  kruidenoliemix, 

zodat deze niet  niet verbrandt. Even 

kort omscheppen en meteen opdienen, 

bij voorbeeld met een hamburger, 

worstje of een vegaburger – of gewoon 

vers brood.

Eet smakelijk!

per persoon ongeveer:

• 200 g  lichtgekleurde stevige groen-

tes in blokjes gesneden en beetgaar 

gekookt, zoals:  asperges, aardappels, 

koolraap koolrabi, pastinaak, venkel , 

wortelpeterselie
• 200 g  geel-oranje gekleurde stevige 

groentes in blokjes gesneden en 

beetgaar gekookt, zoals: gele bieten, 

pompoen, wortelen, stelen van bonte 

snijbiet,  zoete aardappelen (nieuw als 

regio groente)
• 100 g groene vruchtgroentes: kort 

gekookt en meteen afgekoeld zodat 

deze hun kleur blijven behouden:  

tuinbonen, peulen, groene asperges, 

sperciebonen, broccoli, courgette, 

komkommer 
• 100 g groene bladgroentes in stukjes, 

rauw (raapstelen, rucola, bladeren 

snijbiet) of kort gekookt (groene kool). 

NB. Gebruik geen spinazie, want dat 

maakt het geheel snel zompig. 

• 2 eetlepels gedroogde kruidenmix 

voor Kruidenboter
• 3 eetlepels raapzaadolie met boter-

smaak
• Extra olie om te bakken 
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Susanne heeft échte groene vingers
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Nieuwe wijkbewoners: 
Welkom in de wijk! 

De wijkraad 
Horstlanden Veldkamp,  
bestaande uit vrijwilligers, 
brengt deze wijkkrant uit. 
Ook uw verhalen en foto’s
zijn altijd welkom!

Inleveren kopij wijkkrant:
redactie
@horstlandenveldkamp.nl   

Meer informatie over de wijk 
is te vinden op de website 
van de wijk www.hlvk.nl. 

Contact
Email: 
secretaris
@horstlandenveldkamp.nl 
redactie
@horstlandenveldkamp.nl
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Van Lidy

Van Patrick

    Emmastraat, februari 2019
Een goedemorgen!
Meestal laat ik mijn hond Dushi ’s ochtends rond acht uur uit, maar soms 
ben ik wat later en kom dan in de ochtendspits terecht. Die speelt zich 
hier in alle hevigheid af rond de Prinseschool en de straten er omheen. 
Vanochtend was het weer feest. Wat regenachtig weer, wat de hectiek 
een factor twee doet toenemen. Zo zijn daar de kuikentjes die voor het 
eerst op hun nieuwe felgekleurde kinderfietsjes – kijk! zonder zijwiel-
tjes- naast moeder of vader zelf naar school mogen fietsen. Ze slinge-
ren alle kanten op, de ouder rijdt al op het midden van de weg om de 
oefenruimte zo groot mogelijk te maken. Desondanks zie ik het kindje 
nog op de stoeprand klappen nadat ze verwachtingsvol een vriendje 
nakijkt. Vanochtend zelfs een heus pirouetje op een fietsje gezien, tot 
grote schrik van de ouder. Ik vond het best knap. Daar komt de jonge 
vertegenwoordiger aangeracet in zijn snelle zwarte Audi (nog zonder 
kinderen, maar er wordt hard aan gewerkt, vandaar wat laat uit bed deze 
morgen). Boterham in de mond, een hand aan het stuur, in de andere 
hand de telefoon (‘ik ben iets later’). Baalt dat hij geen hand over heeft 
om op de claxon te drukken, hij houdt zich in. Even gas en hij is erlangs, 
maar daar komen net twee pubers op fietsen hem tegemoet, nee drie, 
want één zonder licht. Naast elkaar uiteraard, want dat is gezelliger. 
Even opletten voor het bouwverkeer dat met knipperlicht en alarmsig-
naal achteruitrijdt. Verderop staat de vuilniswagen van Twentemilieu, 
die bij voorkeur in de Prinsestraat vuil verzamelt op het moment dat de 
straat vol staat met brengende ouders. Ouders met kinderen aan de hand 
steken over omdat er bouwverkeer op de stoep staat. Op het moment 
dat de vertegenwoordiger inschat dat hij er voorbij kan, doemt in zijn 
achteruitkijkspiegel een vrouw op van begin vijftig op elektrische fiets, 
die hem woedend aankijkt en toebijt: ‘Dit is een fietsstaat hoor eikel!’. Ze 
weet nog net op tijd te remmen voor een SUV die toch  maar uit wanhoop 
op de stoep parkeert, precies tussen twee pionnen voor de school. Met 
een laddertje klimmen twee kindjes uit het vehikel. In de Bisschopstraat 
staat een andere auto aan de overkant op de stoep geparkeerd. Zoontje 
met keurige scheiding in het haar en met angstige blik staat met zijn rug 
tegen de auto gedrukt. Vader doet het elektrische raam omlaag en roept 
het zoontje met schooltasje in hand toe: ‘nee nu niet, komt fietser aan… 
kijk uit auto van rechts … nee andere kant.. … ja… nee! Blijf staan zeg ik 
je…’. Vanuit zijn auto grijpt de vader de capuchon van het ventje, even 
bungelt het ventje in de lucht, en wordt dan net op tijd voor een auto 
weggetrokken. Een ruk aan mijn hondenriem. Dushi heeft in de meute 
deze stoeprand gekozen voor een drol en is daarmee net een aankomen-
de auto voor. De bestuurder probeert omstandig vanachter de piepende 
ruitenwissers geërgerd contact met me te zoeken, zo kan hij niet inste-
ken. Ik haal mijn schouders op en forceer een lachje. Demonstratief haal 
ik een vrolijk gekleurd plastic zakje uit mijn achterzak en buk zo relaxed 
mogelijk om de drol op te pakken. Een peuter schrikt van de meterhoge 
Dushi die naast haar opdoemt en begint te krijsen. Als ik opsta, mis ik op 
een haar na een moeder die al fietsend op de stoep achteromkijkend haar 
kind toezwaait. Zo, laat de werkdag maar beginnen.   
Buurtman Patrick


