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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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Wijkspreekuur

Elke tweede woensdag van de 
maand, tussen 17:00 en 18:00 
uur, houdt de wijkraad samen 
met verschillende partnerorgani-
saties in de wijk een wijkspreek-
uur. Hier kunnen bewoners 
terecht met allerlei verschillende 
vragen, opmerkingen en klach-
ten. Afgelopen 8 mei vond het 
spreekuur voor het eerst in het 
Robson plaats. Hieronder een 
impressie.
 

Op woensdag 8 mei, iets na 
17:00 uur, begeeft ondergeteken-
de zich naar het Robsonpand. Daar 
aangekomen, word ik hartelijk 
welkom geheten. In een kleine 
ruimte, een soort keukentje, zit 
een behoorlijke groep mensen 
om de tafel. De ruimte is níet de 
ruimte voor de wijkraad: die is nog 
niet klaar. Naast de wijkraadmen-
sen, Lex Pauka, Dédé Grutzmacher 
en Marieke van der Heijden, zie 
ik Gerard Kirchjunger van Alifa/
Twentse Alliantie, Lotte Pepers 
van RIBW, wijkcoach Fennie Kort 
en wijkagent Kursat Sel. En een 
viertal buurtbewoners. Iedereen 

krijgt een kopje koffie of thee. 
De sfeer is gemoedelijk, en totaal 
anders dan ik had verwacht. 
Bewoners vertellen over wat hun 
beweegt, waar ze tegenaan lopen 
en/of stellen vragen. De onder-
werpen lopen uiteen: lawaai-
overlast van scooters, een grote 
bus die fout geparkeerd staat, 
De deskundige op dat gebied 
geeft antwoord, maar ook andere 
aanwezigen maken opmerkingen 
of geven tips. Soms geeft het on-
derwerp aanleiding om er langer 
over door te praten. En soms trekt 
de wijkraad het breder, als het 
belang de individuele bewoner 
overstijgt. Bij privé-onderwerpen 
kun je even apart gaan zitten, 
maar ook een afspraak maken 
met degene die jou het beste kan 
helpen. Als een bewoner vol-
doende informatie heeft, gaat-ie 
weg. Even later komt een nieuwe 
bewoner binnenvallen, met 
weer een ander ‘probleem’. En zo 
ontvouwt zich weer een nieuw 
‘keukentafel’-gesprek. Om 18:00 
uur wordt het gesprek afgerond, 
de kopjes opgeruimd en ieder gaat 
zijns weegs. 

Hilde Agterbos

Wie wil meewerken 
aan het Kookboek 
van de wijk?

Weet je een goed recept?
Of ken je iemand in de wijk met 
een bijzonder kooktalent? Laat 
dan deze kans niet liggen, en geef 
je op bij Susanne Groten, om mee 
te werken aan het Kookboek van 
de Wijk. Vooral mensen die willen 
interviewen en die recepten (thuis) 
willen uitproberen, zijn van harte 
welkom. 
Bel: 053-4348145, of mail naar 
info@ecocentrumemma.nlwww.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

6 juni
Openbare Wijkvergadering

t/m 9 juni
Week van de Amateurkunst (WAK)

9 juni
Kunst in het Volkspark

16 juni
De Zeven Profetessen Concert 
met verhalen en kunst 
Synagoge 

14-16 juni
Foodtruck Festival TREK 
Volkspark 

22-23 juni
Balkon Festival 

t/m 30 juni 
Tentoonstelling “Componisten in 
oorlogstijd” – Synagoge 

26-28 juli
MOUT Bierfestival – Volkspark

AGENDAWat doet de wijkraad?
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Het Balkon Festival komt eraan
Bekijk en beluister de stad zoals 
je haar nog nooit zag

Het Balkon Festival is een twee-
jaarlijks festival dat plaatsvindt 
in Enschede. Al het moois van de 
stad komt samen: muziek en the-
ater vanaf prachtige en verras-
sende balkons, architectuur én 
geschiedenis. Het Balkon Festival 
is een echt ontdekkingsfestival 
voor elke inwoner en bezoeker 
van Enschede. 

Herontdek je eigen stad terwijl 
je een route loopt langs histori-
sche gebouwen met romantische 
balkonnetjes en moderne panden 
met strakke balkons. Muzikanten 
geven vanaf deze hoogtes sere-
nades en aubades* mét een vleug 
theater, hier en daar een danspas 
én fijne verrassingen. 
De eerste Balkon Festival-editie, 
eind juni 2017, was meteen een 
groot succes. De tweede editie 
speelt zich op zaterdagavond 
22 juni af in de binnenstad van 
Enschede en op zondagochtend 
23 juni loopt de route door de wijk 
Horstlanden-Veldkamp. Een wijk 
vol met bijzondere balkonlocaties, 
vol verhalen én twee gevestigde 
harmonieverenigingen die een 
centrale rol spelen in het festival. 

Serenades in de binnenstad
Flaneer op zaterdagavond 22 juni 
door de binnenstad van Enschede. 
Professionele muzikanten en ama-
teurs brengen serenades vanaf 
onder andere een romantisch 
balkon van een historische villa, 
een kerkbalkon en een balkon van 
een ooit geliefd warenhuis. 

Muziek uit de hoogte in de wijk 
Horstlanden Veldkamp 
Vorig jaar juli werd er al een tipje 
van de sluier opgelicht tijdens de 
Balkon Concertroute in de wijk 
Horstlanden Veldkamp. Op deze 
zonnige dag liep een grote groep 
enthousiaste ontdekkers 
mee met de route die startte in de 
synagoge en via de Memphis-villa 
eindigde in de tuin van de Wilhel-
minaflat. ?Op zondagochtend 23 
juni loopt de balkonroute opnieuw 
door de wijk. Met balkonconcerten 
in de synagoge, in de tuin van 
een voormalig textielfabrikant 
én vanaf een flat waar vroeger de 
zusters woonden. De twee mu-
ziekverenigingen uit de wijk - de 
Leo Harmonie en het Muziekcorps 
der Voormalige Schutterij - vor-
men de rode draad op deze dag. 
Als twee groepen die in het begin 
tegenover elkaar staan, komen ze 
naarmate de festivaldag vordert 
steeds dichter bij elkaar. Dit ver-

haal is universeel en kennen we 
van de families van Romeo en Ju-
lia, van West Side Story en van de 
beroemde Haanstra-film Fanfare.  
Het Balkon Festival is een project 
van Diet Gerritsen van de Muziek-
Werkplaats en Audry Hoemakers 
van Cultuur in Twente (onderdeel 
van Concordia). Het Balkon Fes-
tival wordt ondersteund door de 
Gemeente Enschede, de Provincie 
Overijssel, het Paul Pella Fonds, de 
wijkraad Horstlanden Veldkamp, 
Stichting Het Fransen Fonds en het 
VSB Fonds. 
Tekst en foto’s: 
Audrey Hoemakers/Tubantia

* Een aubade is een serenade, 
maar dan in de ochtend!

Informatie
22 juni:
route duurt ca. 2,5 uur en wordt 
lopend afgelegd in groepen. 
Twee starttijden: 19.00 en 20.00 
uur voor het stadhuis van 
Enschede.
23 juni: 
route duurt ca. 2 uur en wordt 
lopend afgelegd. Start 11.00 uur 
bij de Synagoge.?Dit is inclusief 
het programmaboekje met achter-
grondinfo over de gebouwen plús 
een hapje en drankje. 
Alle balkonconcerten meemaken? 
Koop dan een kaartje. 
Prijzen 22 juni:
 volwassenen €12,50 p.p. 
en kind t/m 12 jaar €5. 
Prijzen 23 juni: 
volwassenen €5,-p.p. en 
kinderen gratis 
Kaarten zijn vanaf 1 juni te koop 
via Concordia: balie Langestraat 
56 in Enschede of via concordia.nl. 
Zolang de voorraad strekt zijn er 
kaarten te koop vanaf 1 uur voor 
de start van het festival, bij het 
startpunt. 
Zie www.balkonfestival.nl en volg 
het balkon Festival op Facebook 
en Instragram.

Foto: Emiel Muijderman
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Samenvatting 
Openbare Wijkvergadering                            
28 februari 2019

Ruim 50 wijkbewoners zijn 
aanwezig in de feestzaal van de 
synagoge. De vergadering vindt 
plaats onder voorzitterschap 
van secretaris Dédé Grutzma-
cher. Voor voorzitter Lex Pauka, 
die met een gebroken heup 
thuis zit, gaat een beterschaps-
kaart rond. 

Connect-U: 
invulling van het oude zieken-
huis 
Namens Life – de projectontwik-
kelaar – geeft Marijke van Hees 
een presentatie over het concept 
“Connect-U”, dat de basis vormt 
voor de herontwikkeling van 
het oude ziekenhuis Ariënsplein. 
Maar liefst 55.000 m2 krijgt 
een nieuwe invulling, waarbij 
gestreefd wordt naar een opti-
male combinatie van ‘wonen’, 
‘leren’, ‘werken’ en ‘recreëren’. 
Uitgangspunt is dat bedrijven, 
studenten, klanten en werk-
nemers dicht bij elkaar zitten en 
zo elkaar gemakkelijk weten te 
vinden. Bedrijven willen leren 
van studenten en andersom, is 
de gedachte. Het gedeelte rechts 
van de hoofdingang (ca. 3000 m2, 
red.) is al in gebruik als onder-
wijslocatie door het Saxion. In 
één van de drie vleugels aan de 
achterkant (vanaf de Emmastraat 
gezien de meest linkse) worden 
ruimtes geschikt gemaakt voor 
studentbewoning – een deel 
hiervan is al gereed (zijbeuk 
Prinsestraat). De middenvleugel 
wordt ingericht met atelier-
appartementen voor wonen én 
werken. In de derde vleugel zul-
len alleen werkruimtes worden 
gerealiseerd. Daarnaast komen 
er in het centrale deel en in de 

kelder ondersteunende functies, 
zoals horeca, sport, leisure en 
parkeren. 

Invulling Connect-U
• Wonen 30%
• Werken, werklocaties 40%
• Leren, onderwijs 35%
• Leisure& sport 10%
• Consumeren,   

horeca/winkels 10%
• Maatschappelijke functies 

5%
• Publiek toegankelijke 10%
• Parkeren, kelder  

auto/fiets 10% 

Ontwikkelkader en bestem-
mingsplan
Bettine Olthoff van de gemeente 
geeft een toelichting op de 
gevolgde procedures. In decem-
ber 2017 is het ontwikkelkader 
vastgesteld. Dit gaat uit van 
een flexibele invulling volgens 
bovengenoemde principes, 
waarvan de uiteindelijke realisa-
tie afhangt van de uiteindelijke 
huurder (zie kader; de percenta-
ges tellen op tot boven de 100%, 
omdat functies in ruimtes kun-
nen overlappen). Het bestem-
mingsplan voor het complex 
wordt, na de ter inzage legging 
(tot en met 8 mei jl.), bij voorkeur 
voor de zomer nog vastgesteld. 
Bouwvergunningen worden 
fasegewijs afgegeven; voor het 
eerste deel van de werkzaam-
heden is de bouwvergunning 
inmiddels verleend. Sommige 
aanwezigen hebben grote twij-
fels bij deze volgorde. Life en de 
gemeente geven aan dat dit door 
de flexibiliteit van het concept 
niet anders kan. Bovendien 
vinden ontwikkelingen plaats in 
overleg met de klankbordgroep, 
waarin ook wijkbewoners zijn 

opgenomen. Een aantal aanwezi-
gen bevestigt dat de invloed van 
de klankbordgroep waarneem-
baar is in de plannen.
 

Vragen en zorgen uit de wijk
Vragen zijn er volop. Zo maken 
omwonenden zich zorgen over 
de parkeerdruk en de toch al 
penibele verkeerssituatie bij de 
Prinseschool. Verkeerskundige 
Christian ter Braack verzekert dat 
deze punten in het hele proces 
zijn meegenomen. Afgesproken 
is dat nieuwe bewoners van het 
oude ziekenhuis géén parkeer-
ontheffing krijgen. Behalve in de 
kelder (106 plaatsen), komen er 
parkeerplaatsen aan de achter-
kant, bij de Prinsestraat en aan 
de Emmastraat, waar nu de aula 
is. Tot opluchting van enkelen 
blijft het voorterrein gevrijwaard 
van auto’s, daar komt alleen 
een grote fietsenstalling. Verder 
wordt gevraagd wat er met de 
loopbrug gebeurt – die wordt 
gesloopt, en of bewoning ook 
openstaat voor niet-studenten, 
zoals wijkbewoners. Op deze 
laatste vraag kan nog geen ant-
woord worden gegeven. Moch-
ten bewoners nog andere vragen 
hebben, deze kunnen gesteld 
worden aan de klankbordgroep 
of de wijkraad. 

Balkonfestival 
Op 1 juli 2018 vond de Balkon 
Concertroute plaats in onze wijk. 
Dit was een groot succes. De 
organisatoren Diet Gerritsen en 
Audrey Hoemakers vertellen en-
thousiast over de plannen voor 
dit jaar. Het festival zal worden 
gehouden op 22 en 23 juni a.s. 
Op zaterdagavond 22 juni vindt 
het festival plaats in het centrum 
van de stad, en op zondag 23 juni 
op diverse plekken in onze wijk. 
De invulling in onze wijk is al in 
een vergevorderd stadium. Het 
thema zal zijn ‘Romeo en Julia’, 

waarbij het samengaan van de 
twee orkesten die in onze wijk 
resideren, nl. het Muziekcorps 
der vm. Schutterij en de Konink-
lijke Leo Harmonie, centraal 
staat. Behalve optredens van 
deze orkesten en andere arties-
ten, zoals de Theaterobers, zal 
er veel te doen zijn zowel voor 
kinderen en volwassenen. Zo kun 
je meedoen met trommels en 
plastic trombones (die verras-
send goed klinken) en nog veel 
meer (zie elders in dit blad). De 
gevraagde bijdrage van €2500, 
- uit het wijkbudget wordt hen 
van harte toegekend.

Wonen en werken op het Rob-
sonterrein
Door woningcorporatie Domijn 
is er samen met de gemeente, de 
wijkraad, omwonenden en ge-
bruikers van het Robsonterrein, 
én studenten van het Saxion 
flink nagedacht over een nieuwe 
toekomst. Namens de laatste 
lichten projectleider en -ontwik-
kelaars Ronald Jonker, Marlijn 
Benus en Sophie Oosterbroek de 
plannen toe. 
De Robsonfabriek zelf blijft 
bestaan en wordt grondig 
opgeknapt. Kunstenaars van het 
collectief Vierkwart houden er 
hun ateliers en de wijkraad krijgt 

er een eigen ruimte. Achter het 
Robson komen drie zogenoemde 
‘tiny houses’ voor kunstenaars. 
Ook blijft de wijkmoestuin. Aan 
de kant van de Blekerstraat 
komen er 14 koopwoningen en 
midden op het terrein worden 
21 kleine eengezinswoningen 
gebouwd en een complex met 20 
studio’s, beide voor sociale huur. 
Martin Huiskes van LKSVDD 
Architecten licht het ontwerp 
van het studio-complex toe. Dit 
bestaat uit twee aparte gebou-
wen met elk twee woonlagen 
en 10 studio’s, die met elkaar 
verbonden zijn door een afgeslo-
ten binnentuin. De studio’s zijn 
26 m2 groot (klein), en gericht 
op mensen die ‘ontspullen’. De 
huurprijs zal zo’n €500,- per 
studio zijn. 
Naar aanleiding van de plannen 
worden er veel vragen gesteld, 
onder meer over doelgroep, 
parkeergelegenheid, afvalver-
werking (ruimte voor kliko’s of 
ondergrondse containers) en 
groenonderhoud. Deze vra-
gen kunnen nog niet worden 
beantwoord, maar Domijn zal de 
vragen meenemen bij de verdere 
ontwikkeling en het overleg met 
de gemeente. Ook zijn Ble-
kerstraat-bewoners bezorgd dat 
hun straat wel erg donker wordt, 

met nieuwe bebouwing aan de 
overzijde. Een bezonningsonder-
zoek zal nog plaatsvinden. 

Sporten en trimmen in de wijk 
Gerard Kirchjunger van Alifa 
vertelt dat dit voorjaar trimtoe-
stellen worden geplaatst nabij 
de voormalige kantine van PW. 
De outdoor fitness locatie is op 
25 mei 2019 officieel geopend. 
Met de nabijgelegen sportschool 
is afgesproken dat in het eerste 
jaar twee keer per week gra-
tis instructie gegeven wordt. 
Ook komt er een buurtapp om 
gezamenlijk sporten te stimule-
ren. Verlichting in het park blijkt 
echter een groot probleem te 
zijn, omdat de kabels die er lig-
gen vervangen moeten worden. 
Er wordt nu actief gezocht naar 
een oplossing, zodat ook in de 
donkere wintermaanden gebruik 
gemaakt kan worden van de 
toestellen. 

Rondje verkeer
Harrie Slump heeft bij de 
gemeente geïnventariseerd 
welke veranderingen er voor 
onze wijk op stapel staan wat 
betreft het verkeer. De komende 
jaren werkt de gemeente aan 
de ontsluitingswegen, met als 
doel: de hoeveelheid en snel-
heid van autoverkeer afremmen, 
doorstroming verbeteren en een 
beter aanzien van de stad, onder 
meer door meer groen. Rotondes 
verdwijnen, er komen kruispun-
ten met verkeerslichten voor 
terug. Aanwezigen vragen zich 
af of dit nu wel zo’n goed idee 
is, maar volgens de nieuwste 
inzichten wordt de doorstroming 
hierdoor beter. Bij een goede 
afstelling van de verkeerslich-
ten wordt het oponthoud voor 
fietsers ook beperkt. De busbaan 
op het Haaksbergerstraat wordt 
versmald en de oversteek bij 
de Blekerstraat wordt veiliger 
gemaakt. Ter hoogte van Jannink 

Openbare wijkvergadering
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worden de verkeersstromen ont-
vlochten, zodat de bus er goed 
langs kan. 
Rondom het Saxion (Ripperda-
straat) wordt een zogenoemde 
‘shared space’ ingericht, waar-
bij – net als in het centrum van 
Glanerbrug – aparte rijbanen ver-
dwijnen en verkeersdeelnemers 
hun eigen weg moeten vinden. 
De verwachting is dat hierdoor 
de snelheid vanzelf omlaag 
gaat. Een aantal buurtbewoners 
stelt hier vraagtekens bij. Harrie 
roept daarom op om ideeën en 
opmerkingen naar de wijkraad 
te mailen. Ook geeft hij aan dat 
er nog budget is om kleine ver-
keersproblemen, zoals sluipver-
keer, op te lossen. Er wordt een 
klein clubje gevormd door Harrie 
en Geert Klement: wie wil mag 
zich aansluiten. 

Overige punten
De film over het bombardement 
was een groot succes.  
Er waren ruim 300 mensen bij de 
voorstelling in de Bethelkerk op 
22 februari jl. Ook hebben velen 
de film via internet gezien.

Een wijkbewoner vraagt of er al 
meer informatie is over de sloop 
en nieuwbouw van de Macandra-
flat, aan de Emmastraat, nabij 
het Volkspark. Officieel weet de 
wijkraad nog steeds van niets. 
Geruchten gaan dat de flat gere-
noveerd wordt

De hal van Hintzbergen (nabij 
fietspad Zuiderspoor) staat op 
instorten. Er zouden plannen 
zijn voor woningbouw. De hal is 
particulier eigendom; de wijk-
raad weet officieel van niets. De 
eigenaar zou in gesprek zijn met 
diverse partners.

98

Een dubbelportret 

Het Schutterhoes aan de 
Blekerstraat huisvest sinds 2017 
twee harmonie-orkesten: het 
Muziekcorps der Voormalige 
Schutterij (kortweg: de Schutte-
rij) en de Koninklijke Enschedese 
Leo Harmonie (de Leo). 
Bij het komende Balkon Festival 
spelen zij – letterlijk – de hoofd-
rollen als Romeo en Julia. 
Naar aanleiding daarvan hieron-
der een dubbelportret van beide 
orkesten, die op het punt staan 
samen één orkest te worden. We 
spreken met bestuurders van 
beide verenigingen: Jan Hesselink 
(van de Schutterij) en Hein van 
Grootel (van de Leo). 

De wereld van Hafabra (afkorting 
van Harmonie, Fanfare en Brass-
band) is een bijzondere; met een 
eigen geschiedenis. Het concept 
van een orkest met trommelaars 
en blazers is ontstaan vanuit 
de militaire wereld, waarbij de 
muziek moest helpen om het 
moraal van de eigen soldaten 
te ondersteunen en de vijand af 
te schrikken. De muziek gaf het 
marstempo aan, op weg naar het 
slagveld, maar ondersteunde ook 
gevechtshandelingen. Om boven 
het strijdgewoel zelf uit te komen, 
moesten de instrumenten luid 
klinken: vandaar de trommels en 
het koper: trompetten, hoorns. Dit 
is de basis, de fanfare [lett. trom-
petgeschal, lawaai]. Met de komst 
van het ventiel in het begin van de 

19e eeuw werden trompetten ge-
makkelijker bespeelbaar én door 
de industriële revolutie werden 
ze ook goedkoper geproduceerd. 
Daarmee werden muziekinstru-
menten ineens bereikbaar voor 
‘het gewone volk’. In de tweede 
helft van de 19e eeuw ontstaan 
er dan ook verschillende ‘burger’-
muziekkorpsen – maar hun 
individuele ontstaansgeschiedenis 
is toch telkens weer anders. 

Romeo
Het Muziekcorps der vm. 
Schutterij
Zoals de naam al aangeeft, heeft 
dit orkest alles te maken met de 
Schutterij. Alles? De geschiedenis 
ligt iets genuanceerder, vertelt 
Jan Hesselink. Na het vertrek 
van de Fransen werd in 1815 de 
Schutterij (her)opgericht, een 
soort lokale milities om de orde 
te handhaven en de bevolking te 
beschermen. In Enschede werd 
een zogenoemde ‘dienstdoende’ 
Schutterij opgericht, als in alle 
plaatsen met meer dan 2500 in-

woners. Die stond onder controle 
van het gemeentebestuur en was 
verplicht te oefenen. Eind 19e 
eeuw gebeurde dat in Enschede 
elke 14 dagen op maandagmid-
dag. Om 16:00u trad men aan op 
de Markt en marcheerde vandaar 
naar het Volkspark, waar de oefe-
ningen werden gedaan. Een deel 
trok door naar de Schietbaan (nu: 
Schietbaanweg). Rond 19:00 uur 
werd de terugmars aanvaard. De 
Schutters werden bij hun marsen 
en oefeningen begeleid door een 
klein en jeugdig muziekcorps, dat 
in ieder geval al vóór de Enschede-
se Stadsbrand van 1862 bestond. 
In de Provinciale Overijsselsche 
en Zwolsche Courant van 5 mei 
1862 staat in een verslag van het 
bezoek van Koning Willem III 
aan Enschede: “De dienstdoende 
schutterij, met haar jeugdig 
muziekcorps aan het hoofd, stond 
tegenover het stadhuis geschaard. 
De muziek voerde een volkslied 
uit, het volk juichte; het “Leve de 
Koning” klonk uit aller mond.”
Was dit de voorloper van het 

huidige Muziekcorps? Daar zijn 
de meningen over verdeeld… 
In 1890 werd namelijk door een 
vijftal jongemannen een mu-
ziekgezelschap opgericht onder 
de naam Excelsior. In 1895 werd 
de toenmalige dirigent van de 
Schutterij-muzikanten, de heer 
H.B. Roetering Schünlau, ook 
dirigent van dit nieuwe Excelsior. 
Het orkest werd uitgebreid en 
de muzikale prestaties gingen 
enorm vooruit. Excelsior werd 
hierdoor ook vaker ingezet bij 
oefeningen en optredens van de 
Schutterij. Tegelijkertijd ontstond 
er in het toenmalige Muziekcorps 
van de Schutterij onenigheid: 
een aantal leden wilde onder de 
militaire discipline uit, en richtte 
de Enschedese Burgerharmonie op 
(1897). Uiteindelijk kreeg in 1898 
Excelsior de naam van ‘Muziek-
corps der dienstdoende Schutterij’, 
die in 1907, bij de afschaffing van 
de Schutterij, veranderd werd 
in ‘Muziekcorps der voormalige 
Schutterij’. Jan Hesselink vertelt 
dat 1890 als oprichtingsjaar-

Muziek in de wijk

Het Muziekcorps der vm. Schutterij in 1953

Het laatste salvo van de Schutterij
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wordt aangehouden. Volgend jaar 
bestaat het Muziekcorps dus 130 
jaar. Daarmee is het nog steeds 
het oudste harmonieorkest van 
Enschede.

Julia
De Koninklijke 
Enschedese Leo Harmonie
Het ontstaan van de Leo Harmonie 
is eenduidiger. Hein van Grootel 
vertelt dat de Leo, genoemd naar 
paus Leo XIII, is opgericht in 1893 
door kapelaan Alphons Ariëns, die 
sinds 1886 in Enschede werkzaam 
was. Hij is een gedreven man, die 
zich vooral bezorgd maakt om 
de Rooms-Katholieke arbeiders 
in de textielindustrie. Hij wilde 
niet alleen hun lot verbeteren, 
maar hen ook behoeden voor het 
‘onzedelijke’ liberalisme enerzijds 
en vooral het atheïstische, anti-
christelijke socialisme anderzijds, 
dat in die dagen hevig opkwam. 
Hij zag ook niets in de opstandige, 
oproerige aard van de socialisten 
van destijds; hij zocht een vrede-
lievende samenwerking tussen fa-

brikanten en arbeiders. Daarvoor 
richtte hij de Rooms-Katholieke 
Arbeidersvereeniging St. Joseph 
op, onderdeel van de Rooms-
Katholieke Werkliedenvereeniging 
(RKWV), later Katholieke Arbeiders 
Beweging (KAB). Naast belangen-
behartiging, dat overigens weinig 
prioriteit kreeg in de beginjaren, 
was de doelstelling vooral: 
godsdienstige vorming, culturele 
vorming, zedelijke verheffing en 
oefening in vakbekwaamheid. 
Hier hoorde dus ook een orkest 
bij. Ariëns wilde eigenlijk eerst 
een zangkoor oprichten, maar dat 
kwam niet echt van de grond. Een 
orkest sprak de arbeiders meer 
aan. Het orkest moest dienen om 
de activiteiten van de Katholieke 
Arbeidersvereniging op te luiste-
ren en om andere RK-activiteiten 
te begeleiden, zoals processies, 
priesterjubilea, bisschopsbe-
zoeken, e.d. Zo werden de veelal 
arme arbeiders van de drank én 
van “vroegtijdige verkeering” 
afgehouden, was het idee. Dat dat 
laatste maar matig is gelukt, blijkt 

uit de latere geschiedenis van de 
Leo (zie hieronder). 
Al in 1901 komt de Leo los van de 
Arbeidersvereniging te staan. De 
reden: het orkest wordt te duur 
voor de vakbond. Het is té popu-
lair. Waar de vakbond 15 leden 
voldoende vindt, zijn er minstens 
30. Door een gift van katholiek 
Enschede kan de Leo de instru-
menten overkopen van de bond, 
en zelfstandig verder. De banden 
met de RK-(arbeiders)verenigings-
wereld blijven overigens sterk. 

Overeenkomstige
ontwikkelingen …
Ondanks de verschillende ont-
staansgeschiedenissen, zijn er 
in de loop der jaren ook veel 
overeenkomsten aan te wijzen, 
als het gaat om de ontwikkeling 
van de beide orkesten. Zo gaan 
beide orkesten al snel deelnemen 
aan verschillende concoursen, 
en presteren daarin zelfs boven 
verwachting. Beide orkesten 
behalen de hoogste concoursafde-
ling, de Vaandelafdeling; de Leo 

al in 1939, de Schutterij in 1947. 
Aan basis van deze successen 
staat in beide gevallen vooral een 
kundige én ambitieuze dirigent. 
De Schutterij wordt in 1953 zelfs 
afgevaardigd als enig Nederlandse 
kandidaat naar het 2e Internatio-
nale Concours in Bolzano (Italië), 
en behaalt daar de eerste prijs 
én een ereprijs, een beker. Over 
de driedaagse busreis heen naar 
Bolzano, met stops (en concerten) 
in Luxemburg en Landsberg wordt 
nog lang nagepraat: voor velen 
is het de eerste ervaring zo ver 
weg – en het internationale succes 
vervult de leden met trots. De te-
rugkomst wordt een ware intocht 
vanaf de grens, met applaudisse-
rend publiek langs de weg en een 
confettiregen in de stad op weg 
naar gebouw Irene. 

Ook ontstaan er in beide orkesten 
allerlei subgroepjes, naar gelang 
de mode van die tijd. In de jaren 
’20-’30 ontstaan er kleine clubjes, 
de zogenaamde ‘balclubjes’, die 
begeleiden bij dansavonden. Bij de 
Leo worden deze ook ingezet voor 
processies. 

Vlak na tweede wereldoorlog 
worden de ‘drumbands’ populair. 
Daarvóór werd je vooral slagwer-
ker als je gebit slecht was, en je 
daardoor niet meer kon blazen. 
Waarschijnlijk onder invloed 
van geallieeerde troepen en hun 
muziekcorpsen, verschijnt ook 
de tambour-maître op straat: de 
man die voorop loopt en zwaait 
en goochelt met een stok van 3 
kilo zwaar, en daarmee de maat 
van het corps aangeeft. Iets later 
verschijnen de boerenkapellen en 
Egerländer kapellen. In de jaren 
’60 doen niet alleen vrouwelijke 
muzikanten hun entree binnen 
de orkesten, maar krijgen beide 
orkesten ook een majorettegroep. 
Die laatste verdwijnt – na een 
korte opleving in de jaren ’80-‘90 

– weer van het toneel.
Het sociale aspect is binnen beide 
verenigingen van groot belang. De 
vrouwen van de leden doen veel 
achter de schermen. Vaak zijn hele 
families lid, en worden naast de 
repetities en concerten ook andere 
activiteiten op touw gezet. Deze 
activiteiten én de gezamenlijke 
busreizen naar concertlocaties le-
veren vaak memorabele situaties 
op, waaronder diverse liefdesaf-
faires. Zo zijn er binnen de Leo 
zeker 14 huwelijken ontstaan 
tussen muzikanten en muzikantes 
of majorettes.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog, 
in 1949, ontvangt de Leo Har-
monie het predikaat ‘Koninklijk’, 
ter gelegenheid van het 55-jarig 
jubileum. De onderscheiding geeft 
aan dat de Leo een bijzondere en 
zeer vooraanstaande plaats in-
neemt in het culturele leven van 
Enschede. Ook het Muziekcorps 
ontvangt een onderscheiding: de 
Koninklijke erepenning, en wel bij 
het 75-jarig jubileum. 

Samen verder… 
Op de vraag hoe beide orkesten 
elkaar gevonden hebben, komt 
het antwoord vrij vlot. De beide 
orkesten werkten al langer samen. 
De samenwerking is ontstaan 
doordat Muziekvereniging Unis-
son (Boekelo) en de Schutterij op 
een zonnige zomerdag samen 
musiceerden op het terras van 
Café De Buren in Boekelo. Secre-
taris van de Leo Harmonie, Hein 
van Grootel, fietste voorbij – en 
dacht: ‘Hier moeten wij ook aan 
mee doen’. Zo ontstond KLUS, 
een samenwerkingsverband van 
de drie harmonieën. Toen de Leo 
anderhalf jaar geleden zonder 
repetitieruimte kwam te zitten, 
kon er ruimte gehuurd worden in 
het Schuttershoes aan de Ble-
kerstraat, sinds de jaren ’80 onder-
komen van het Muziekcorps der 
vm. Schutterij. Hierdoor groeide 

de ‘liefde’ tussen de Schutters en 
de Leo. Gezamenlijke concerten 
leidden tot gezamenlijke repeti-
ties – en één dirigent. 

Het is de bedoeling dat de beide 
orkesten per 1 januari samen-
gevoegd worden tot één. Deze 
samenvoeging is ook uit noodzaak 
geboren. Beide orkesten werden 
eigenlijk te klein om zelfstandig 
verder te kunnen. De afgenomen 
zichtbaarheid illustreert dit. 

Tot begin deze eeuw waren zowel 
de Schutterij als de Leo regelma-
tig op straat te vinden. Muzikale 
optredens werden verzorgd bij 
diverse herdenkingen en feeste-
lijkheden. Zo was het Muziekcorps 
present bij de opening van de T.H., 
wandeloptochten op Paasmaan-
dag naar Dolphia en muziekuit-
voeringen in het Volkspark, zoals 
“De Slag bij Waterloo”, aangevuld 
met paardenspektakel en kanon-
vuur. De Leo was aanwezig bij di-
verse Carnavalsoptochten in bin-
nen- en buitenland, het jaarlijkse 
‘dauwtrappen’ naar Café Sprakel 
in Lonneker, kampioensfeesten 
van diverse (R.K.) voetbalvereni-
gingen, en op Koninginnedag met 
een rondje om de kerk door ‘de 
Rattenvanger van Enschede’ (Jozef 
Souverein). Tegenwoordig is deze 
zichtbaarheid op straat voor beide 
orkesten een stuk verminderd. De 
drumband van de Schutters bege-
leidt nog eens per jaar de Palm-
pasenoptocht. De Leo marcheert 
helemaal niet meer. Toch is dat 
jammer – zo’n orkest dat door de 
stad marcheert, heeft wel wat. We 
hopen het tijdens het Balkonfesti-
val weer eens te kunnen ervaren. 

Naar een nieuwe naam wordt nog 
gezocht. Hebt u een mooie sug-
gestie? Neem contact op met de 
redactie. 
U kunt een heuse serenade win-
nen. 
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Bert Woudstra, is in 1932 
geboren in het R.K. Ziekenhuis 
aan het De Ruyterplein en geto-
gen in de wijk. Na een lange af-
wezigheid woont hij sinds 10 jaar 
weer hier. Met veel plezier, maar 
ook met gemengde gevoelens. Hij 
vertelt ons het bewogen verhaal 
over zijn jeugd. 

Toen Bert werd geboren, hadden 
zijn ouders een gerennommeerde 
modezaak aan de (nu: Korte) 
Haaksbergerstraat. Ze woon-
den boven de winkel. Bert had 
een broer die negen jaar ouder 
was, Egon. Vader kwam uit een 
grote familie, met Fries-Drentse 
wortels, waarvan het merendeel 
in Enschede woonde. Moeder 
was Duitse, uit Meudt. De familie 
is vrijzinnig Joods. De tradities 
werden gevolgd en ook ging Bert 
op zondagochtend naar de Joodse 
les. Broer Egon was actief bij de 
Joodse toneelvereniging Tot Ons 
Plezier. 
Bert vertelt dat hij aanvankelijk 
een fijne jeugd heeft. Hij heeft 
veel vriendjes in de buurt, zoals 
de kinderen van Buurman, oogarts 
Boeve, dokter Coppes en ingeni-

eur Biemond, Gijs Jannink, Hans 
Neter, en Johan Sanders uit de Van 
Galenstraat. Op de geasfalteerde 
Kortenaerstraat houden de jon-
gens rolschaats- en autopedwed-
strijden op initiatief van de excen-
trieke juffrouw Anna Scholten. 
Bert gaat naar de lagere school 
van de Enschedese Schoolvereni-
ging (ESV), aan de Loudonlaan in ’t 
Zwik. Al voor de oorlog wordt het 
huis Bisschopstraat 14 gehuurd, 
maar het duurt even voordat 
het huis betrokken wordt. Pas in 
de zomer van 1940 verhuist het 
gezin. Bert voelt zich de koning 
te rijk met zijn eigen slaapkamer, 
centrale verwarming en een heuse 
koelkast.

Kind in de oorlog
Inmiddels is echter de Wehr-
macht Nederland binnengevallen 
en Nederland bezet door Nazi-
Duitsland. Vader Woudstra moet, 
net als veel andere mannen, 
kabelwacht lopen, ’s avonds en 
’s nachts aan de weg naar Haaks-
bergen, om sabotage van Duitse 
telefoonkabels te voorkomen. 
Samen met andere jongens uit de 
buurt zoekt Bert zijn vader daar 

soms op om brood en koffie te 
brengen. Spannend was dat. 
Vlak voor de zomervakantie meldt 
juffrouw Kobus van de derde klas 
dat 5 kinderen na de vakantie 
niet meer terug zullen komen. 
Ze noemt de namen op: Bert is er 
één van. Joodse kinderen mogen 
vanaf 1 september 1941 niet meer 
samen naar school met ‘Arische’ 
kinderen. Voor hen wordt een 
aparte school ingericht, in het ge-
bouw van de Westerschool aan de 
G.J. van Heekstraat. Bert herinnert 
zich het vervallen gebouw nog 
goed. Het stinkt er, alles is oud en 
smerig. Ook is het er koud. 
Op zondagochtend 14 september, 
héél vroeg, wordt er aangebeld. Er 
stond politie en een SD-man voor 
de deur. Bert’s vader wordt mee-
genomen. Hij wordt opgesloten 
in de gymzaal van het lyceum aan 
de Beltstraat en drie dagen later 
naar Mauthausen in Oostenrijk 
afgevoerd. Niemand had hier ooit 
van gehoord, een werkkamp, werd 
gezegd. Nog geen maand later 
kwam de huisarts, dr. Houwert, op 
bezoek. Hij deelde mee dat vader 
op 24 september overleden was: 
‘Auf der Flucht erschossen’ was 
het bericht dat hij via Sig Menko 
van de Joodsche Raad had ontvan-
gen. Het was een grote schok voor 
de kleine Bert, zijn broer en zijn 
moeder. 
Daarna verandert het goede leven 
erg snel: Bert mag niet meer in 
het Volkspark komen, niet in het 
zwembad, niet in de bioscoop, 
niet in de dierentuin, niet in 
restaurants of de ijssalon, en zelfs 
niet naar de bibliotheek. Vanaf 
3 mei 1942 moet hij een ‘joden-
ster’ dragen. Eind mei 1942, valt 
de oproep op de mat om zich te 
melden in Westerbork. Gelukkig 
is zijn moeder ervan overtuigd 
dat ze moeten onderduiken. Met 
hulp van de heer Wim Jannink en 
mevrouw Alexa Jannink-Benedict 
– de ouders van Berts vriendje en 
buurjongen Gijs – krijgt hij een 
eerste adres: het zomerhuis van 

de Janninks in Buurse. Een broer 
van Wim Jannink, Hendrik Engbert 
(Hentie) Jannink, die wil gaan 
trouwen met Mies Bruins , biedt 
aan op het huis en de inboedel te 
passen tot ze weer terug kunnen. 
Ook anderen helpen, waaronder 
de groep rond dominee Overduin 
en huisaccountant Holl. Broer 
Egon vlucht naar Engeland. Bert 
verblijft in totaal op 13 verschil-
lende onderduikadressen. 

Weer terug
Als Bert na de oorlog uit de 
onderduik komt, is hij 13 jaar. 
Samen met zijn moeder, die elders 
ondergedoken was, gaat hij terug 
naar het huis aan de Bisschop-
straat. Het huis is helemaal leeg! 
Bert en zijn moeder snappen er 
niets van. Ze beginnen met het 
schoonmaken van het huis, maar 
de volgende dag blijkt het huis 
verzegeld te zijn door de Town Ma-
jor. Het is aangemerkt als ‘vijande-
lijk bezit’. Voor zijn moeder lijkt dit 
de laatste druppel te zijn: ze is nu 
werkelijk alles kwijt: haar man, de 
winkel, haar bezittingen en nu ook 
nog haar huis. Ze probeert bij de 
Janninks erachter te komen wat er 
gebeurd is met hun spullen, maar 
niemand lijkt iets weten. Het ver-
stoort de relatie tussen de fami-
lies danig. De Woudstra’s krijgen 
Nijverheidsstraat 15 als onderko-
men, een huis van een NSB-familie 
die gevangen zit. Bert heeft er een 
ongemakkelijk gevoel over. Zoals 
over wel meer dingen: zo moet 
hij weer beginnen op de lagere 
school, in de 5e klas. Hij heeft in 
3 jaar onderduik te veel gemist. 
Vijfentwintig familieleden blijken 
in de oorlog te zijn vermoord. 
Vroegere vriendjes en buren lopen 
met een grote boog om hem heen. 
Niemand durft te vragen hoe het 
hem is vergaan in die onderduik-
jaren. Via de padvinderij vindt 
Bert langzaam weer zijn weg. Zijn 
moeder en broer – die gelukkig 
als Engelandvaarder de oorlog 

heeft overleefd – bouwen de 
winkel weer op, die wederom een 
bekende naam krijgt in Enschede 
en omgeving. Later komt ook Bert 
in de zaak. Hij trouwt met Betsy 
Holl, dochter van de accountant en 
vestigt zich aan de Varviksingel. 
Ze krijgen vijf kinderen. In 2006 
overlijdt Betsy. Bert ontdekt eind 
2009 een nieuwe liefde, Els Kolde-
wijn, en trouwt met haar in 2012. 
Hij trekt bij Els in. Zo komt hij weer 
terug in de buurt van zijn jeugd. 

Een plaquette voor 
Hentie Jannink 
Herinnneringen aan de oorlog zijn 
voor Bert onlosmakelijk verbon-
den aan deze wijk. Hij begint met 
het vertellen van zijn verhaal op 
scholen en voor gezelschappen, in 
Nederland en Duitsland, via Herin-
neringscentrum Kamp Wester-
bork. In 2014 laat hij Stolpersteine 
leggen voor zijn vader – en voor 
andere familieleden uit Enschede. 
In 2016 wordt ook een steentje 
voor Hentie Jannink gelegd aan 
de Bisschopstraat 14. Pas vér 
na de oorlog komt hij te weten 
wat er echt is gebeurd: Hentie 
en zijn vrouw Mies zijn actief in 
het verzet, onder meer helpen zij 
gestrande geallieerde piloten de 
grens over (Holland-Paris-lijn). 
Als Bert herfst 1942 in Boekelo is 

ondergedoken, wordt hij gered 
doordat Mies op haar werk hoort 
van een SD-man dat er die dag een 
‘actie’ in Boekelo zal plaatsvinden. 
Een razzia dus. Zij waarschuwt 
direct haar werkgever, tand-
arts Noordenbos, die de jongen 
ophaalt met zijn auto. Later, op 5 
januari 1944, worden Hentie en 
Mies gearresteerd en vastgezet 
in Haaren, bij Vught. Als op Dolle 
Dinsdag kamp Vught in allerijl 
wordt ontruimd, wordt Hentie 
gefusilleerd. Mies wordt naar Ra-
vensbrück gedeporteerd, en later 
naar Dachau. Zij overleeft. 
In de zijmuur van de Jannink-
fabriek zit een plaquette ingemet-
seld in de muur, ter ere van Hentie 
Jannink. Maar de plaquette is pas 
te zien, als je tussen de planken 
van de grote houten poort door 
kijkt. Dat doet dus bijna niemand. 
Zodra Bert hierop gewezen wordt, 
komt hij in actie: er moet een 
betere plek komen voor dit mo-
nument. De plaquette kan helaas 
niet worden verplaatst zonder 
de muur ernstig te beschadigen. 
Maar bij Rijksmuseum Twenthe/
Museumfabriek zou een kopie in 
brons in het depot liggen. Voor 
deze kopie is er nu een mooie 
plek gekomen in de hal van het 
gezondheidscentrum in ‘Het Jan-
nink’. Het is Bert’s manier om dank 
te zeggen voor de dappere daden 
van deze twee andere bijzondere 
buurtbewoners tijdens de oorlog. 
Op 31 maart jl. is de plaquette 
onthuld. Het bijbehorende verhaal 
heeft hij opgetekend in een kleine 
brochure ‘De bevrijding kwam 
later… Verhalen rond een huis’. 

Bijzondere Buurt Bewoner
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Bert Woudstra, foto: Marlein Langenhof
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Galerie Dédé Grützmacher
Hier laten muren doeken zien met 
strepen zwart of wit verf kleurt 
het verleden draden van herinne-
ring lijnen naar de toekomst.

Verbeelding spreekt met vele ton-
gen soms kijken wij onze ogen uit 
of keren ons in wanhoop af niet 
alles laat ons zweven.

Duisternis verslindt het licht dat 
altijd weer tevoorschijn komt
in staal of glas zich weer laat zien 
of in het wit op doek waar leegte 
ruimte geeft en lucht.

Hier zuchten muren van geluk 
zien ogen meer dan wij nu denken 
schrijft iemand geschiedenis.

Terug
Zij keert met kunst terug aan de 
Blekerstraat waar ooit de modi-
nettes werkten een andere plek, 
toch heel dichtbij van wat er was 
en nooit vergeten.

Margót Veldhuizen, 4 mei 2019

Op 4 mei jl. heeft 
Dédé Grutzmacher de opening 
van haar galerie gehad. 
Dit was overweldigend met zo’n 
kleine 200 belangstellenden. 
Het geeft aan dat er in Enschede 
behoefte is aan zo’n podium. 
De opening werd verricht door 
Margot Veldhuizen, voorma-
lig stadsdichter met speciaal 
voor Dédé gemaakte gedichten 
(Zie,hiernaast). 
Er werd werk getoond van Ivo 
Kamphuis, Ludmilla van der 
Spoel en Etta Maduro. De ko-
mende tentoonstelling zal onder 
andere werk worden getoond van 
Anton Heyboer.

Het Robson pand is van de 
woningcorporatie Domijn. 
Ooit werden er blouses, over-
hemden en pyama’s gemaakt. 
Ze vonden onder de merknaam 
Robson hun weg naar klanten. 
Opgericht in 1950 is het één 
van de oudste Nederlandse 
merken in herennachtmode, 
die nog bestaat. Maar na de 
teloorgang van de textielindus-
trie, verplaatste ook Robson de 
productie naar elders en raakte 
dit fabriekspand en directe 
omgeving aan de Blekerstraat 
in verval. 

Nu is het een kunstenaarsplek. 
Op dit moment wordt het Rob-
son-pand in gebruik genomen 
door Stichting Vierkwart, die 
ateliers verhuurt aan kunste-

naars, een gordijnen atelier van 
Clementine Bloemendaal, het 
naaiatelier van Reina de Vries, 
de fotograaf Robin Kamphuis, 
een zangdocent genaamd 
Katiuscia Principato, Jozef de 
tolk, beeldbouw van Mark van 
Loon, tevens huismeester, een 
architect, Michiel de Wit, ook 
bekend van het Pet Paviljoen 
en Galerie Dédé Grützmacher. 
Een broedplaats van creatieve 
geesten. 

Maar er komt straks ook een 
ruimte die geschikt is voor 
vergaderen, feestjes, tentoon-
stellingen e.d.
Het wordt  dé vergaderlocatie 
voor de wijkraad, en voor het 
wijkspreekuur. 

Galerie Dédé Grützmacher 
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Het Robson-pand

Foto: Paul Clason

Leer je eigen wijk beter 
kennen

Elke tweede woensdag en 
laatste zondag van de maand 
organiseert de Synagoge de 
wijkwandeling ‘Sporen van een 
Joods verleden’. 
In de loop der jaren heeft deze 
wandeling een behoorlijke 
verandering ondergaan. Naast 
een aantal vaste punten zoals 
de Matzefabriek Hollandia, de 
indrukwekkende beeldengroep 
van Mari Andriessen in het 
Volkspark en de twee stads-
villa’s aan de Tromplaan van 
architect Karel de Bazel, is er een 
nieuwe route aan toegevoegd. 
Deze gaat verder over de Trom-
plaan, met de vele stadsvilla’s 
van Joodse fabrikanten, richting 
binnenstad tot de stadscampus 
van Saxion met als middelpunt 
de prachtig gerestaureerde ‘Vil-
la Serphos.’ voorheen bekend 
als ‘Natuur Historisch Museum’.
Aan de anderen kant, aan de 
van Galenstraat staat de Hogere 
Textielschool ‘de Maere’. 
De opening van deze school was 
op 22 september 1922, voorzit-
ter was de Joodse fabrikant 
S.N. Menko. Hier wordt ook 
het verhaal verteld over de 
verdwenen textielfabriek ‘De 
Nijverheid’ van de familie Van 
Gelderen en het lang verborgen 
geheim van deze fabriek. De 
wandeling is onder leiding van 
een gids die ook algemene ge-
schiedenis over de wijk verteld, 
zoals de ‘Enschedesche tram’. 

De wandeling begint om 
12:00 uur en eindigt
ca. 13:15 uur in de synagoge, 
Prinsestraat 14. 
De kosten voor deelname zijn 
€4,00 p.p. (inclusief koffie/thee 
na afloop).

Binnen de gemeente Enschede is 
er een toenemende belangstelling 
voor het cultureel erfgoed. Wist 
u bijvoorbeeld dat er in Enschede 
ruim 280 Rijks en gemeentelijke 
monumenten zijn. Het zijn monu-
menten die door monumenteige-
naars worden gekoesterd en ook 
veel waardering genieten. In de 
jaren zeventig werd er in Enschede 
veel gesloopt. We moesten het 
verleden van de textielindustrie 
maar eens achter ons laten en ons 
richten op een nieuwe stad. De 
sloop van het politiebureau en de 
daar tegenovergelegen villa’s aan 
de Nijverheidstraat zijn nog altijd 
een open zenuw bij veel Ensche-
deërs.  Gelukkig kent Enschede 
inmiddels de Rijks en gemeente-
lijke monument status waardoor 
historisch waardevolle panden 
beschermd zijn tegen sloop. En de 
gemeente Enschede vervult een 
belangrijke ondersteunende rol 
naar monumenteigenaars. 

Toch blijft het noodzakelijk om 
waakzaam te zijn omdat het aan 
de informatievoorziening bij de 
gemeente Enschede nog wel eens 
tekort wil schieten. De herontwik-
keling van het BATO terrein aan de 
Perikweg is daar een voorbeeld 
van en verdient niet direct een 
schoonheidsprijs. Enschedese 
Erfgoedorganisaties kijken kritisch 
mee als het gaat om herbestem-
ming van monumenten of het 
toekennen van een monumenten-
status.
De stichting cultureel erfgoed 
Enschede wil met haar website 
en Erfgoed Magazine Enschede 
actuele informatie verstrekken 
over het cultureel erfgoed van 
Enschede.  Op onze website www.
cultureelerfgoedenschede.nl vindt 
u informatie over Rijks en ge-
meentelijke monumenten en kunt 
u zich gratis abonneren op het 
maandelijkse Erfgoed Magazine 
Enschede.

Gevraagd

Verhalen, foto’s en documenten gevraagd over de geschiedenis en 
wederopbouw van de wijk
Onlangs heeft de documentaire over het bombarbement op de wijk 
van 22 februari 1944 zijn première beleefd. Deze film is de eerste 
van een tweeluik. De tweede, langere film, gaat over hoe de wijk na 
het bombardement weer is opgebouwd en hoe de wijk sindsdien is 
veranderd. Dit verhaal wordt verteld door bewoners en oud-bewo-
ners van de wijk, geïllustreerd met archiefmateriaal.
Voor deze film zijn de makers, Peter van Roosmalen en Patrick 
Drijver, op zoek naar opmerkelijke, bijzondere, of grappige verha-
len van bewoners en oud-bewoners over de geschiedenis van de 
wijk van 1945 tot nu. Dat kan zijn over dingen die je meegemaakt 
hebt als kind in de wijk, over nieuwe buren, de geschiedenis van je 
huis, voor het eerst op kamers, de sfeer in de wijk, het krijgen van 
telefoon of tv, werken in de textiel, over een opmerkelijke winkel 
in de wijk, over Bloms zwarte markt, etc. Ook foto’s van de wijk zijn 
welkom. Dat mogen bijzondere foto’s zijn, maar ook foto’s en films 
van het ‘gewone leven’ zijn welkom. 
Heb je iets? Stuur een mailtje naar info@stichtingcultuurgoed.nl

Stichting Cultureel Erfgoed
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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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Column

Van Lidy

Van Patrick

    Emmastraat, mei 2019
 
Como estas Lidy?

We kenden elkaar eigenlijk helemaal niet, terwijl we in dezelfde straat 
wonen, een kleine honderd meter van elkaar schat ik. En nu zijn we 
pen-pals op de achterkant van de wijkkrant. 
Door een gezamenlijke eetafspraak kwam ik in jullie huis, dat ik nog 
kende van lang geleden toen Chris Hein, voormalig directeur van Con-
cordia, er woonde. 
Een directeurswoning dus, al wist jij mij te vertellen dat er na de oorlog 
ook een zevental nonnen woonden die op school zaten in wat nu Resi-
dence Cortenaer heet. Voel je die aanwezigheid van de nonnen nog wel 
eens, vraag ik me af. 
In wat vroeger ziekenhuis Ariënsplein was, zijn onlangs de eerste 
buitenlandse studenten getrokken. Zouden zij er weet van hebben dat 
hier, in hun comfortabele kamers met uitzicht op de synagoge, vroeger 
zieke mensen lagen? Ik denk het niet. Het zal voor de kamers ook wel 
een schrik geweest zijn: altijd steriel en schoon, nu een vensterbank 
met bierflesjes, een halflege fles Baileys, studieboeken en vuile kleren 
op de vloer, hier en daar een plant, type cactus of vetplantachtige. 
In de spiegel staat nu geen bleke patiënt maar een meisje die zich 
tevreden bekijkt voor het uitgaan. Ik ben als buurtbewoner heel blij 
met deze nieuwe bewoners. ’s Avonds hoor ik in de Prinsestraat weer 
gelach, de straat die zo lang onaangenaam stil en donker was, waar 
alleen een tijdje een politiepost op poten over de synagoge waakte. Op 
het muurtje waar overdag ouders op hun kinderen zitten te wachten en 
vroeger verpleegsters in uniform een sigaretje rookten naast het bordje 
‘Hier niet roken’, staan nu onder een lantaarnpaal studentes met Zuid-
Europees temperament te kletsen. Drie Koreaanse jongens proberen om 
beurten een rondje op een rode racefiets. Er komt een vrolijke jongen 
aan gesjeesd op een nieuwerwetse damesfiets met blauwe voorband 
en zowaar functionerende verlichting: “Como estas?” Ze antwoorden in 
rap Spaans, een jongen komt de deur uit, geeft een high five. Een van 
de meisjes springt bij de knappe jongen achterop de fiets en ze slinge-
ren samen de Enschedese nacht in. Een brommertje van Thuisbezorgd, 
de Sparerib-expres of Falafel-Ali knettert de mooie avond aan flarden. 
Daar ben ik dan weer niet blij mee, maar wel met het feit dat er in de 
Prinsestraat weer leven in de brouwerij is. 


