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

Wat doet de wijkraad

Bio Eetcafé EMMA

CATERING

Naast het zichtbare deel van het
werk van de wijkraad gebeurt er
ook heel wat achter de schermen.
Neem de kwestie van de verbouwing van het Planetapand aan de
Haaksbergerstraat. Omwonenden
hadden twee jaar geleden al in de
gaten dat daar een ongewenste
ontwikkeling in gang werd gezet.
De eigenaar bouwde in het pand
een soort hokjes waarin het niet
best wonen is. Er vielen harde
woorden: hier worden mensen
opgehokt en dit is intensieve
menshouderij. Omwonenden
waarschuwden voor overlast en
die kwam er ook.

gezond * lekker * betaalbaar
vegetarisch * vegan * vlees * vis

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Haptonomie
Psychosomatische fysiotherapie
Echografie
Zwangerfit
Medische trainingstherapie
Fitness
overleggen? 06-11356236

www.ecocentrumemma.nl

De wijkraad ging daarover in
gesprek met de toenmalige wethouder en de verantwoordelijke
ambtenaar. Resultaat: sorry, deze
woonruimten voldoen aan de wettelijke norm. De wijkraad kreeg
dus geen poot aan de grond, maar
de omwonenden hielden vol. Ze
maakten samen met de wijkraad
gebruik van het recht op inspraak.
Toen ook dat niet hielp spanden
ze, ondersteund door de wijkraad,
een rechtzaak aan die eindigde bij
de Hoge Raad. Resultaat: Jammer,
maar helaas...
Zulke rechtzaken vergen veel tijd
en die gebruikte de wijkraad om
informeel maar vasthoudend

Emmastraat 189, tel 053-4348145

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

dagschotels en lunch di - vr

Adverteren
in de
wijkkrant?

Vijf jaar Buurtbemiddeling
Enschede
www.collook.nl
info@collook.nl

Als pilot gestart in 2014, nu niet
meer weg te denken in Enschede.
Buurtbemiddeling Enschede
bestaat 5 jaar. Vijf jaar geleden
gestart in stadsdeel Oost met 8
bemiddelaars. Vijf jaar later 29
bemiddelaars en bijna in heel
Enschede actief. Dit werd op 21
november jl. gevierd met een bij2
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deze kwestie op de agenda van
de gemeente te krijgen. Onder het
motto: we hebben niets tegen het
ombouwen van winkelpanden
voor bewoning, maar eis dan dat
het fatsoenlijke woonruimten
worden, waar een zekere kwaliteit
van leven mogelijk is.
Andere wijkraden bleken vergelijkbare problemen te hebben. Dat
hielp. De politiek begon voorzichtig in onze richting te bewegen. De
regelgeving werd aangepast en er
kwam een beleidsplan kwalitatief
sturen op appartementen.
De bewoners reageerden daarop
met suggesties voor verdere
verbetering, die nu in dat plan
worden opgenomen.
Volgens mij een mooi voorbeeld
van wat je kunt bereiken als
bewoners, die in dit geval de
juridische weg kozen, en de wijkraad, die politici en ambtenaren
vastberaden en volhardend wijst
op dingen die niet goed gaan, zich
samen inzetten voor de leefbaarheid van hun wijk.
Lex Pauka

eenkomst voor verwijzers en bemiddelaars, waarin wijkcoaches,
woonconsulenten, wijkmeesters,
wijkraden, vrijwilligersorganisaties, wijkwijzers, netwerkcoaches,
buurtbemiddelaars etc. elkaar
konden leren kennen.
De genodigden werden relaxt
ontvangen door zuster Peace en
dokter Love. Het programma was
in handen van Lotte Hoogers van

AGENDA
7 februari 18:00u
Foodloops eetcafé
i.c.m. evenement
Robson
t/m 16 februari
Tentoonstelling van Willem
Migchelbrink, Corrie Steenbergen
en Toon Govaarts
Galerie Dédé Grutzmacher
Robson
t/m 27 februari
Tentoonstelling ‘Jodendom verbeeld in letters en tekens’
Schilderijen van
Elisheva van Steenis
Synagoge
5 maart 19:30u
Openbare Wijkvergadering
Robson
6 maart 18:00u
Foodloops eetcafé i.c.m.
evenement Robson
Website van de wijk
Onze website bereikbaar via www.
horstlandenveldkamp.nl en www.
hlvk.nl is tijdelijk niet beschikbaar.
We werken hard aan een nieuwe
website.
Zodra de bereikbaar is melden wij
dit in de wijkkrant.
JADOE! Praktijkverhalen, uitwisselen ervaringen, samenwerkingsopdrachten en als eindopdracht
“Beeld buurtbemiddeling uit met
klei”. Dit leverde hilarische en
grappige creaties op. Eindconclusie: we hebben elkaar nodig om
van Enschede een nog mooiere,
vredelievende stad te maken.
Kortom een zeer geslaagde avond
waarna we elkaar nog beter weten
te vinden.

Veranderingen bij Ecocentrum Emma

Foto: Debby, Arlet en enkele deelnemers
bij de workshop “Fermenteren”.

Fietsenmaker MTB reparatie
De fietsenmaker is verhuisd naar
de voorkant (Emmastraat 189)
en heeft nu een eigen ingang.
Daar kunt u kiezen uit een select
aanbod van verschillende kwaliteitsfietsen en e-bikes. Ook voor
reparatie bent u hier aan het juiste
adres.
Terwijl uw fiets wordt gerepareerd
kunt u in de eetcorner terecht voor
koffie, gebak en een krantje.
Natuurvoedingswinkel
De natuurvoedingswinkel heeft
een nieuwe indeling en een
verfijnd assortiment met nadruk
op biologische versproducten uit
de streek en droogwaren van de
biologische cooperatie Odin. De
winkel en de biologische boeren worden gesteund door een
4
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voedselcooperatie. Met de leden
daarvan organiseren we op 24
december een groot kerstdiner
voor alle wijkbewoners. Wilt u
lid worden en weten waar leden
nog meer van profiteren? Ga naar
www.horstlandenveldkamp.
nl. Daar vindt u het hele verhaal
onder de knop Nieuws.
Bio Eetcafe Emma
Deze vindt u in de winkel en in de
plantenkas. Vier dagen per week
serveert het eetcafé biologische
dagschotels, die u kunt genieten
aan de nieuwe gastentafel, die
‘s winters wordt verwarmd. Kijk
daar ook even in het schap met
ruilboeken, die we op wens van de
wijkbewoners hebben ingericht.
Workshops lezingen en activiteiten gericht op kwaliteit van leven

en de leefomgeving organiseren
we op verzoek. U kunt een thema
aandragen. Liefst natuurlijk over
iets dat aansluit bij de ideeën achter het ecocentrum. Bij voldoende
belangstelling verzorgen wij de
organisatie.
Helemaal nieuw
Stoelmassage is helemaal nieuw.
Elke vrijdag van 15.00 tot 17.00
uur kunt u bij Fransis Veen in de
stoel gaan zitten voor €11,00 per
20 minuten.

Wegopbrekingen

Stolpersteine in de wijk
In 2020 bestaat het project
Stolpersteine Enschede 10 jaar.
Daarom brengt kunstenaar Gunter
Demnig, initiatiefnemer van het
inmiddels wereldwijde project,
een bezoek aan onze wijk en de
synagoge.
Op zondag 22 maart komt hij naar
Enschede.
Vanaf 15:00 uur legt hij steentjes
achtereenvolgens op de adressen:

Laat u niet verrassen door de
volgende wegopbreking!
U kent het vast wel, dat gevoel
van *&%4#@grrrr als je even de
binnenstad in wilt en pats daar sta
je opeens voor het zoveelste hek.
Het werk aan De Kop gaat ook aan
ons, bewoners van

Horstlanden Veldkamp, niet
ongemerkt voorbij. De hele wijk
lijkt wel een grote sluiproute. Als
alles op de schop moet voor een
hopelijk veel mooiere binnenstad,
dan moet dat maar.

2e Veldkampstraat 83 (nu: Jan
Harm Boschstraat, om de hoek
bij Janninksweg 64) voor Herman
Andreas Langkamp, kruidenier
en kaashandelaar, gehuwd en
vader van twee dochters; actief
in het communistisch verzet,
gearresteerd en gedeporteerd
naar Neuengamme, op 3 mei 1945
omgekomen bij de ramp in de
Lübecker Bocht; 54 jaar.
Bleekerstraat 57 voor Siegfried
Alfred Menko, werktuigbouwkundige, thuiswonend, opgepakt bij
de razzia van 13/14 september
1941, vermoord op 31 oktober
1941 in Mauthausen, 21 jaar.

Nieuw dakterras Het Jannink
Met trots presenteert de bewonerscommissie van Het Jannink
het nieuwe dakterras, dat deels
uit het wijkbudget is gefinancierd.
Het werd ingeluid op zondag

Prinsestraat 3 voor Menkens Sallo
(Menno) Cohen, orthopedisch
chirurg, gehuwd en vader van een
zoontje van bijna 1, opgepakt bij
de razzia van 13/14 september
1941, vermoord op 6 november
1941 in Mauthausen, 32 jaar.
Prinsestraat 12 (rabbijnenhuis)
voor Clara Kanteman, alleenstaand, inwonend bij de vader van
haar schoonzus, vermoord op 23
april 1943 in Sobibor, 65 jaar.

Foto’s: Hilde Agterbos
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Film Bombardement
Horstlanden Veldkamp
1944
Bij de laatste wijkvergadering
waren er bewoners die de film
over het Bombardement op onze
wijk in 1944 nog niet hadden
gezien, of die de film graag nog
eens wilden bekijken.
De documentaire is te bekijken
op de site van stichting Cultuurgoed.
Ga hiervoor naar:
www.stichtingcultuurgoed.nl
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29 september jl. met een hapje
(broodje pulled pork of een Vegaalternatief) en een drankje. Veel
werk is door de bewoners zelf
verzet. Nu kunnen de bewoners

Oproep
Voor de tweede film over hoe onze
wijk veranderde sinds 1945, zijn
we nog op zoek naar beeldmateriaal. Heeft u nog foto’s van hoe
de wijk vroeger was, en van het
dagelijks leven? Of heeft u nog
een mooi verhaal over de wijk?
Neemt u dan contact met ons op
via de e-mail: info@cultuurgoed.
nl. Ook kunt u contact opnemen
via de wijkraad.
Patrick Drijver en
Peter van Roosmalen

van Het Jannink lekker languit op
de banken genieten van een spetterend uitzicht over Enschede.

Oproep voor de Poezenman van
de Zuiderspoorflat
Al enige tijd is het bij de redactie
van deze wijkkrant bekend dat er
iemand is die zich bekommert om
de katten die bij de afbraak van de
voormalige Zuiderspoorflat door
de bewoners zijn achtergelaten.
Graag willen wij met deze persoon
in contact komen.
Kent u of bent u deze man? Bel
dan naar 0651179581 of mail naar:
redactie@horstlandenveldkamp.nl.

Interview

Maarten Minkjan, senior verkeerskundige gemeente Enschede
Naar aanleiding van alle wegopbrekingen en vernieuwingen in
de verkeerssituaties in onze wijk,
heeft redacteur Hilde Agterbos van
de wijkkrantredactie gesproken
met Maarten Minkjan, de nieuwe
senior verkeerskundige; opvolger
van Christian ter Braack. We zitten
in een gezellige praathoek op de
vierde verdieping van het Stadskantoor, op de afdeling Stadsingenieurs & Ontwerp, waar Maarten
werkt.
Wie is Maarten?
Maarten is een ervaren verkeerskundige, die met zijn vrouw en
twee jonge kinderen in Rijssen
woont. Hij is geboren in Raalte
en opgegroeid in Markelo. Na zijn
studie Verkeerskunde in Leeuwarden, heeft hij bij verschillende
adviesbureaus in Nederland gewerkt. Zo kwam hij onder andere

werken wij op deze afdeling met
landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en civieltechnische
ingenieurs. In totaal zijn we met
zes verkeerskundigen en twee
verkeerskundig ontwerpers. Elke
verkeerskundige heeft een stadsdeel onder zijn hoede. Individuele
klachten en kleinere projecten
worden afgehandeld door de
overige verkeerskundigen. Zelf
ben ik verantwoordelijk voor alle
verkeerskundige projecten van het
Binnensingelgebied.

terecht in Almere en in Wageningen. De laatste vier jaar werkte
hij bij de gemeente Oost-Gelre
[Lichtenvoorde-Groenlo, HA], maar
zijn ambitie lag eigenlijk altijd bij
Enschede. Toen afgelopen zomer
de functie ‘senior verkeersdeskundige’ vrij kwam, heeft hij dus
direct gesolliciteerd.
Wat doet een verkeerskundige
eigenlijk precies?
Maarten vertelt: ‘Als verkeerskundige houd je je bezig met de verkeersstromen en verkeerssituaties
in een stad. Enerzijds kijk je in het
algemeen, hoe je wilt dat het verkeer in de stad wordt afgewikkeld.
Anderzijds kijk je naar specifieke
verkeerssituaties, bijvoorbeeld
rondom nieuwbouwprojecten of
stadsvernieuwing. Het interessante aan mijn vak is dat het raakt
aan verschillende andere disciplines, zoals stedenbouwkunde en
architectuur, maar ook heb je te
maken met menselijk gedrag. Zo

Nu is De Kop natuurlijk erg actueel… Hoe ontstaat zo’n project?
‘Dat kan op twee manieren. In
sommige gevallen is de mobiliteitsvisie leidend. Een voorbeeld is
de Molenstraat. Die liep regelmatig volledig vast. Bepaald is toen
om de Molenstraat autoluw te
maken. Met dat idee gaan dan ook
de stedenbouwkundigen aan de
slag met het gebiedsontwerp.
Bij zo’n project als De Kop start
het met het stedenbouwkundige
idee. Welke functies moet een
bepaald gebied (gaan) vervullen,
wat zijn de wensen en de eisen,
hoe kan dat concreet vorm krijgen
(gebouwen, groen, infrastructuur). Daarop gaan wij kijken
hoe daarbinnen de verkeer- en
vervoerstromen kunnen worden
ingepast, en welke gevolgen dat
heeft voor de wijdere omgeving.
Soms worden naar aanleiding
van onze bevindingen de plannen
weer aangepast.
Het is dus altijd een samenspel.’
Welke wensen en eisen lagen
ten grondslag aan het project De
Kop?
‘Het was al langer duidelijk en
wenselijk dat er iets moest gebeuren met dit gebied. Het leefklimaat moest worden verbeterd
voor zowel bewoners als ondernemers en bezoekers. Daarnaast
was de wens om dit gedeelte meer
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te betrekken bij het centrum. En
ten slotte moest er wat worden
gedaan met de verkeersstroom.
We willen als gemeente Enschede
het gebruik van fiets en openbaar
vervoer van en naar het centrum
meer stimuleren. Ook het doorgaand verkeer moet het centrum
uit, en meer naar de singels worden geleid.’
Dus de reden dat de rotonde
Haaksbergerstraat-Ripperdastraat-Boulevard verdwijnt, is…
‘De verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming.
Ja, het klopt dat dit ook het argument was voor de aanleg van de
rotonde in 1996. Maar sindsdien is
er wel het een en ander veranderd.
Zo is het verkeer niet alleen veel
drukker geworden, maar ook is het
gedrag van verkeersdeelnemers
eerder verslechterd dan verbeterd,
de laatste decennia. Daardoor is
de rotonde ook qua veiligheid een
knelpunt geworden. Er gebeurden
regelmatig ongelukken: (brom)
fietsers werden over het hoofd
gezien, aanrijdingen tussen auto’s
op de rotonde.
Door er een kruispunt met verkeerslichten van te maken, wordt
de situatie veel overzichtelijker en
verbetert ook de doorstroom van
bussen. Bovendien wordt door
maatregelen elders het verkeersaanbod op dit kruispunt sterk
verminderd.’
Voor fietsers zijn rotondes juist
heel fijn…
Hoe verhoudt deze maatregel zich
tot Enschede Fietsstad 2020?
‘Natuurlijk is het waar dat
rotondes voor fietsers gemakkelijker zijn dan kruispunten met
verkeerslichten. Maar we kunnen
tegenwoordig veel oplossen met
‘slimme technieken’. Zo hebben
verschillende verkeerslichten
regensensoren, waardoor fietsers
sneller en vaker aan de beurt
9

komen om over te steken. Ook
kunnen we de verkeerslichten
beter afstemmen op het verkeersaanbod, zowel voor fiets- als autoverkeer. We kunnen het verkeer
beter ‘lezen’. Daarnaast wordt nog
steeds gewerkt aan de doorgaande Fietssnelweg F35 en de
Fietsstraten vanuit de wijken naar
het centrum. Dat laatste project
is niet overal even gemakkelijk te
realiseren. Zo is de Emmastraat
een heel ander soort straat dan de
Lasonderstraat [deel van de Fietsstraat vanuit Enschede-Noord,
HA]. De Emmastraat is van oudsher
toch meer een doorgaande weg,
en daarom heeft de auto daar
relatief meer ruimte gekregen. Het
is niet de meest ideale Fietsstraat
van Enschede.’
Op de wijkvergadering kwamen
enkele verkeersproblemen aan
de orde. Wil je hier ook nog iets
over zeggen?
‘Samen met het werkgroepje
‘Verkeer’ van de wijkraad heb ik

even geleden een rondje door
de wijk gemaakt om knelpunten
te inventariseren. Daarbij zaten
onder andere de Prinsestraat [zie
ook het verslag van de Wijkvergadering; HA], de aansluiting op de
singel bij de 2e Emmastraat, het
fietspad langs het Zuiderspoor.
Daarmee gaan we vervolgens aan
de slag. Verder staat natuurlijk de
herinrichting van de rotonde bij de
Zuiderspoorflat op stapel. Ook dat
wordt een kruispunt met ‘slimme’
verkeerslichten. Daarbij wordt
ook de aansluiting van de Cromhoffsbleekweg op de Zuiderval
meegenomen - in verband met de
ontsluiting van de nieuwe buurt
Janninkskwartier. De planning
hiervoor is zomer 2020. Verder
ben ik zijdelings betrokken bij de
aanleg van de Stadsbeek.’
Foto: Stadsarchief Enschede,
Kruising Haaksbergerstraat,
Ripperdastraat vanaf v.m
politiebureau 1969.

Openbare wijkvergadering
Verkort verslag Wijkvergadering
28 november 2019
		
Ondanks de stromende regen
kwamen er ruim 43 wijkbewoners naar de synagoge.
Hieronder geven we u een indruk
van de zaken die ze bespraken
en de besluiten die ze hebben
genomen.
Prinseschool
De Prinseschool heeft een probleem met het brengen en halen
van de kinderen. Een filmpje laat
zien dat dit al speelt sinds 2004.
Marjolein Krijgsman, de locatiedirecteur van de school, geeft een
uiteenzetting van de geschiedenis. De kinderraad van de school
illustreert dit met een overzicht
van wat er allemaal gedaan is
om de verkeerssituatie veiliger te
maken. Maar het probleem is nog
steeds niet opgelost. Nu hebben
de kinderen samen met een vader
en de leerkrachten twee mogelijke
oplossingen bedacht en uitgetest.
Marjolein overhandigt 700
handtekeningen van betrokkenen
die dat goede ideeën vinden, aan
Maarten Minkjan, de verkeerskundige van de gemeente. Ze vragen
de gemeente:
1. Kijk naar het nieuwe ontwerp
voor de inrichting van de straat
met een Kiss & Ride-strook over de
bestaande breedte van de weg en
dus niet over het terrein van Life.
Is dat een haalbaar idee?
2. Kan de straat misschien twee
keer per dag een uur worden afgesloten voor het brengen en halen
van de kinderen?
De wijkbewoners vinden dit goede
plannen, mits de omwonenden
en de synagoge bij het overleg
worden betrokken. We wachten
af wat er uit het overleg met de
gemeente komt.		

Verkeer en parkeren
De bewoners maken kennis met de
nieuwe verkeerskundige. Maarten Minkjan woont met vrouw
en kind in Rijssen. Hij heeft goed
geluisterd naar de kinderen van de
Prinseschool. Hij denkt dat er zeker winst te behalen is, al moeten
we rekening houden het gedrag
van de ouders. “Daarover, zegt
hij, gaan we met de school en de
wethouder in gesprek.” De wijkraad vindt een goed contact met
de verkeersdeskundige belangrijk.
Want er zijn nogal wat problemen.
Bewoners noemen in dit verband:
de vernieuwing van de wegen, betaald parkeren, parkeerdruk door
Saxion, overlastgevende scooters,
op de stoep gestalde fietsen en
de Nassaustraat waar verkeersdrempels ontbreken. Maarten en
het werkgroepje ‘verkeer’ van de
wijkraad gaan samen kijken wat er
verbeterd kan worden.
De kop van de Boulevard
Deze is niet besproken omdat
Karin Haase ziek is. Dat stellen we
in de volgende vergadering aan
de orde.
Robsonterrein
Wijkbewoner Rutger Jan Bevers is
teleurgesteld in de manier waarop
met de omwonenden is omgegaan
bij het maken van de plannen voor
de bebouwing van het
Robsonterrein. Ze werden te
laat ingelicht over het bestemmingspan en het beeldkwaliteitplan. Met name de bouwhoogte
baart hem en zijn buren zorgen.
De wijkraad vindt ook dat daar
iets aan moet worden veranderd.
Domijn en de gemeente zoeken
een oplossing. Ze denken aan het
in twee delen knippen van het
bestemmingsplan. Dan kan het
gedeelte, waar wij het allemaal

over eens zijn, wel doorgaan. Of
dit mogelijk is wordt nu bekeken.
Dit kost tijd en het is ook voor
de wijkraad afwachten wat daar
uitkomt.
Nieuw scherm synagoge
Bewoners bewonderen het
nieuwe scherm dat de synagoge
kon aanschaffen met geld uit het
wijkbudget om de vrijwilligers te
ondersteunen die het groeiende
aantal bezoekers rondleiden.
Aanvraag wijkbudget
Na het succes van de film over
het bombardement werkt Patrick
Drijver aan een tweede film over
de wederopbouw van de wijk.
Deze gaat op 12 juni 2020 in
première. Aansluitend wil Patrick
leerstof ontwikkelen, zodat basisschoolkinderen kennis krijgen
over de geschiedenis van de wijk.
Patrick vraag 1500 euro uit het
wijkbudget. Zonder problemen
wordt dit bedrag door de aanwezigen toegekend. Mevrouw Berg
van de Synagoge biedt aan om op
een zondagmiddag de film over
het bombardement opnieuw te
vertonen in de synagoge.
Een nieuw hondenrenveld
Helaas zijn Diana Meijer en
Dédé Grutzmacher niet aanwezig
om het idee toe te lichten. Lex
legt uit dat het hondenrenveld op
het Robsonterrein inmiddels is
verdwenen. In de wijk is er nu nog
slechts één plek in het Volkspark
en die heeft weinig kwaliteit. Is
het de moeite waard om op zoek
te gaan naar een geschikte plek
voor een nieuw hondenrenveld?
Achter de gymzaal bijvoorbeeld?
Wie ideeën heeft of mee wil denken kan zich melden bij
lex@pauka.nl.
Wijkkrant
De papieren wijkkrant wordt
verspreid over ruim 2800 voordeuren. Om ruimte in de krant te
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besparen was het verslag van de
openbare wijkraadsvergadering
even verhuisd naar de website.
De bewoners willen het verkorte
verslag in de wijkkrant behouden. Het algemene gevoel is dat
de wijkkrant in zijn huidige vorm
moet blijven bestaan. Al was het
alleen maar om mensen, die niet
zo handig met de computer zijn,
tegemoet te komen. Op de vraag
om versterking van de redactie
reageert Gerard Wieffer. Hij woont
sinds kort in de Kleine Houtstraat
en heeft ervaring met schrijven.
De aanwezige redactieleden zijn
blij met deze spontane aanmelding.
De bezorging
Lex vraagt Ferdie wat er gebeurd
is met de schoenen die hij kreeg

toen hij als bezorger van de krant
zijn 15-jarig jubileum ‘vierde’. Die
zijn in de afgelopen 5 jaar volledig
versleten, meldt hij. Tijd dus voor
een cadeautje van de wijkraad.
Ferdie neemt zijn nieuwe schoenen met een warm applaus in
ontvangst.
Boekenruilplek
Elles de Wit had het idee om een
openbare boekenkast te plaatsen
in de wijk. Dat bleek op haar adres
niet te werken. De wijkbewoners
vinden dat jammer en denken na
over alternatieven. Er is al een
boekenruilplaats in het Ecocentrum aan de Emmastraat. Zou de
hal van Life een oplossing zijn?
Kan het ook in het Robsonpand?
Elles gaat op zoek.

Bomen in de Groene Bogen
Rutger Jan Bevers valt het op
dat het in de zomer in de Groene
Bogen zeer warm is. Hij wil
graag een of meer bomen. Elles
geeft aan dat zij dit ook al heeft
gevraagd aan de gemeente en
dat ze te horen kreeg dat dit niet
kon. Lex stelt voor dat Rutger en
Elles het er niet bij laten zitten en
een voorstel gaan uitwerken. Zijn
advies is: dien een onderbouwing
in en verzamel handtekeningen
van bewoners die dit ook willen.
Gezien de klimaatverandering is
dit een zeer goed idee.
Wijkraadvoorzitter Lex Pauka
bedankt de aanwezigen voor hun
bijdrage aan de discussies en sluit
de vergadering.

Twents Het Kwiekmakerstraject is gestart!
Zilver:
Meedoen aan kunst en culturele
activiteiten hoort bij het leven.
Of je nu zelf aan de slag gaat
of geniet van een voorstelling,
iedereen heeft wel iets met kunst
en cultuur. Voor senioren is dat
niet altijd meer vanzelfsprekend
en daarom zijn Kaliber Kunstenschool en Fit-ART in Oldenzaal en
Enschede met het project Twents
Zilver gestart.
Kwiekmakers zijn kunstenaars
of creatief-therapeuten – allen
ambassadeurs van Twents Zilver –
die op bezoek gaan bij senioren
in de buurt. Om contact te maken
van mens-tot-mens en om te luisteren naar hun verhaal. Zij zetten
hun talent in om ieders persoonlijke verhaal op een kunstzinnige
manier te vertalen. Om het verhaal
11

zichtbaar, hoorbaar, voelbaar te
maken voor de gesprekspartner
zelf, maar ook om dit te delen met
gelijkgestemden in de buurt. De
essentie van dit traject is het écht
contact maken met elkaar.
Wie kunnen Kwiekmaker
worden?
Kunstprofessionals of professionele amateurs, zorg- en
of welzijnsmedewerkers met
affiniteit met kunst, creatief of
muziektherapeut en kunst-/ zorg-/
welzijnsstudenten. Je doet mee
aan de speciale Twents Zilvertraining van Tessa Kortenbach en
deskundigen op het gebied van
positieve gezondheid, omgaan
met dementie en eenzaamheid. Al
in de trainingen word je gematcht
met een oudere uit de buurt.

Iets voor u? Of voor iemand
die u kent?
Bent u of kent u iemand die kennis
wil maken om zijn/haar talenten
weer te ontwikkelen, om het
verhaal te delen en om gelijkgestemd gezelschap te vinden? Wilt
u graag écht gehoord en gezien
worden en samen zoeken naar
mogelijkheden? Of wilt u gewoon
eerst wat meer informatie? Mail of
bel ons dan!
Dit kan via twentszilver@fitart.nl
of bel met Anita via 0613406842
of met Tineke via 0628578131.

Heropening Robsonpand

Onlangs is het Robsonpand na de
noodzakelijke verbouwing weer in
gebruik genomen.
Marlein Langenhof was er bij en
maakte een sfeerimpressie.
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Kom naar de workshop van TwenSpace

Telefoon nummers

Foto: Marlein Langenhof.

Een mooie kans voor alle wijkbewoners die graag zelf iets nuttigs
of leuks maken.
Voor hen organiseert TwenSpace
workshops waar u in een twee
uurtjes leert omgaan met een
lasercutter, 3D-printer of een
foliesnijder. Wilt u een origineel
houten doosje maken of een
naambordje?
Dat kan met de lasercutter. Een
beeldje kunt u met de 3D-printer
maken. En een speciaal T-shirt of

een unieke sticker met de foliesnijder. Maar natuurlijk zijn er veel
meer mogelijkheden. U kunt uw
eigen creativiteit met moderne
apparatuur volledig uitleven bij
TwenSpace. Voor inspiratie en een
indruk van de eindeloze mogelijkheden kunt u terecht op
https://twenspace.nl/wp/inspiratie/
Profiteer van 50% korting
De wijkraad maakt deelname extra
aantrekkelijk met een subsidie uit

het wijkbudget. De eerste 20 wijkbewoners die naar de workshop
komen betalen slechts € 22,50 in
plaats van het normale tarief van
€ 45,00.
Dave Borghuis zorgt dat u niet op
een droogje zit.
Krijgt al een beetje zin?
Neem contact op met Dave via
dave@twenspace.nl of
bel 0632145759 en meld u aan.
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Oproep Bijzondere Buurtbewoner
Kent of bent u een Bijzondere
Buurt Bewoner, iemand die het
verdient even in het zonnetje te
worden gezet? Omdat hij of zij iets
goed doet voor de wijk? Iemand
die altijd iets organiseert in en
voor de buurt? Of omkijkt naar
oudere of zieke buurtbewoners,
zwerfafval aanpakt, klust of
tuiniert voor anderen die dat niet
(meer) kunnen? Wij horen dat dan
graag! Stuur een mailtje naar
redactie@horstlandenveldkamp.nl
of bel 0651179581.
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Brandweer

0882567000

Dierenmishandeling (meldnummer)

144

Dierenambulance

0653421066

Dierenopvangcentrum Enschede

0888113670

Gemeente Enschede (Stadskantoor)

0534818181

Huisartsenpost

0535551188

Kindertelefoon
(gratis tussen 14.00-20.00 uur)

08000432

Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis)

08002000

MST (Medisch Spectrum)

0534872000

Ouderentelefoon (dag en nacht)

09006080100

Saxion

0880198888

SOS Telefonische Hulpdienst
Oost Nederland/ Sensoor (dag en nacht)

09000767

Storing Gas en Stroom

08009009

Synagoge

0534323479

Twente milieu huisvuil

0538520111

Woningcorporatie Domijn

09003350335

Woningcorporatie Ons Huis

0534848900

Woningcorporatie De Woonplaats

09009678

Wijkcoaches / Wijkteam

0534817900

Wijkagent Kursat Sel / Politie

09008844

Nieuwe wijkbewoners:
Welkom in de wijk!

Van Patrick

Column

De wijkraad

				Emmastraat, januari 2020
Van Lidy

Op weg naar geluk
Huub Stapel vertelde dat de film De Lift op televisie een beetje te snel
wordt afgedraaid zodat de film qua lengte beter in het tijdslot past.
Daardoor klinken de stemmen iets hoger, wat je alleen hoort als je er
op let. Er is een stel dat altijd door onze wijk loopt, hand in hand en
in de pas, maar dan net iets sneller dan een stel normaal loopt. Maar
dat zie je alleen als je er op let. De eerste keer dat ik ze hand in hand
zag lopen was volgens mij een jaar of drie geleden, toen ik mijn hond
uitliet in het Volkspark.
Altijd hand in hand, dat doe je niet zomaar. Beginnende liefdes spatten
van het filmdoek, maar op een gegeven moment begint de verliefdheid te slijten en wordt de relatie stroperig. Sommige hebben dat bij
veertig, er zijn ook stellen die na hun eerste kind hun energie al kwijt
zijn, ongemerkt weggegooid met de poepluiers. Dit stel schat ik begin
zestig, ouder zou ook kunnen. Hun uitstraling is in drie jaar eerder
vitaler geworden dan dat die aan slijtage onderhevig is. De pas blijft er
in. Het is niet zo dat het stel haast heeft, wat je in eerste instantie nog
zou kunnen denken. Het is eerder dat ze een gezamenlijk hoger doel
voor ogen hebben waar ze naar op weg zijn.
Ik voel me schuldig dat ik in het begin dacht dat ze elkaar vast net
ontmoet hadden, dat ik fantaseerde over een spannende affaire op
latere leeftijd. Nee, het is anders. Door intens van elkaar te blijven houden, wek je samen energie op waarvan je synchroon gaat lopen; daar
ben ik nu van overtuigd.
Moet ik ze aanspreken en vertellen dat ze mij ontroeren? De gênante
situatie die ontstaat als ze horen dat ik hen al jaren observeer, houdt
me tegen. Beter is een voorbeeld aan hen te nemen. Morgen pak ik op
straat mijn vrouw bij de hand (wat ik nooit doe) en zet er de pas in.
Zeg alsjeblieft niets als je vindt dat het er belachelijk uit ziet. Je weet,
ik ben een beginner.
Patrick

Brieven uit de buurt
Patrick en Lidy wonen bij
elkaar in de buurt. Ze spreken
elkaar niet zo vaak, want ze
zijn druk, druk, druk. Daarom
schrijven ze elkaar regelmatig
een brief en bespreken het
leven naast al dat werk, gewoon in onze wijk. Die brieven
komen in de wijkkrant en op
de website. Eigenlijk een soort
blog, over hoe onze wijk nu is
en vroeger was.

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.
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