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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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Besteding van het wijkbudget 2019

Er zijn nog steeds wijkbewo-
ners die denken dat de wijkraad 
vooral bezig is met de besteding 
van het wijkbudget. Maar elk 
initiatief van bewoners, waar 
meer dan 1000 euro mee gemoeid 
is, legt de wijkraad voor aan de 
bezoekers van de openbare wijk-
vergadering. In werkelijkheid zijn 
het dus de wijkbewoners zelf die 
over het wijkbudget het laatste 
woord hebben.

Sport
De trimtoestellen in het Volkspark 
zijn in gebruik genomen. Een 
project waar jaren aan is gewerkt 
door verschillende wijkbewoners, 
samen met de naastliggende 
sportschool, de gemeente, Alifa 
en de Volksparkcommissie. De 
6000 euro uit de wijkbudgetten 
van 2018 en 2019 heeft tal van an-
dere subsidiegevers over de streep 
getrokken voor dit sportieve, maar 
kostbare project.

Dakterras
De bewoners van het Janninks-
complex hebben een bijdrage uit 
het wijkbudget gekregen na een 
intensieve overlegronde met de 
wijkbewoners. Moeten we zo’n 
dakterras wel subsidiëren met 
2000 euro als het alleen toegan-
kelijk wordt voor de bewoners 
van het complex? vroegen zij zich 
af. Uiteindelijk gaf het feit dat de 
bewoners van het complex zelf 
een fors aandeel hebben geno-
men in de bouw van het terras, de 
doorslag.

Robson
Met plezier heeft de wijkraad 2500 
euro besteed aan de Stichting 
Vierkwart, de hoofdhuurder van 
het Robsonpand. Daarmee hebben 

de wijkbewoners, na het wegval-
len van het PETpaviljoen, weer een 
mooie plek in de wijk die gebruikt 
kan worden voor vergaderingen, 
bijeenkomsten en activiteiten. 

Cultuur
Een deel van het wijkbudget 
hebben de bewoners besteed aan 
culturele activiteiten. Denk aan 
bijna 1000 euro voor de film over 
het bombardement op de wijk aan 
het einde van Wereldoorlog II. Het 
succes van de film is niet alleen af 
te lezen aan de enorme belang-
stelling bij de première, ook aan 
de enthousiaste deelname van 
de wijkbewoners aan het tweede 
deel van de film over de wederop-
bouw van de wijk. 
Vergeleken met het succes van 
het Balkonfestival in 2018 viel de 
belangstelling voor het festival in 
2019 wat tegen. De overzichtsten-
toonstelling van het werk van de 
in 2019 overleden ex-wijkbewoner 
en kunstenaar Bert de Haan in het 
Robsonpand was daarentegen een 
groot succes.

Communicatie
Een behoorlijk deel van het budget 
is besteed aan communicatie met 
de bewoners; via het wijkspreek-
uur, de website, de wijkkrant en 
de flyers die huis-aan-huis worden 
bezorgd. Het resultaat is een vaste 
kern en een steeds wisselde groep 
van bewoners die naar de openba-
re wijkvergaderingen komen om 
daar mee te praten en te beslis-
sen over de besteding van het 
wijkbudget en alles wat er verder 
speelt in de wijk. 

Leefbaarheid
Er waren in 2019 niet veel vragen 
om geld uit het wijkbudget om de 
leefbaarheid te verbeteren. Maar 
de wijkraad was ruimhartig 

met het subsidiëren van BBQ’s, 
buurt- en straatfeestjes, onder het 
motto: sociale samenhang is ook 
belangrijk.

Kortom
De wijkraad kijkt met een ze-
kere tevredenheid terug op de 
besteding van het wijkbudget 
2019. Enerzijds omdat zij nooit 
nee moest zeggen. Het wijkbud-
get was ook in 2019 toereikend. 
Maar vooral omdat het geld bijna 
geheel besteed is aan zaken die de 
bewoners belangrijk vinden. En 
daar gaat ‘t tenslotte om.

Lex Pauka

Wat doet de wijkraad
Corona-virus: 
sociale onthouding
In verband met alle maatregelen 
om het coronavirus onder controle 
te krijgen, zijn de meeste activitei-
ten op korte termijn afgelast. 

Wat betreft de activiteiten 
voor de middellange termijn:  
hou het actuele nieuws in de 
gaten.

AGENDA

Adverteren  
in de 
wijkkrant?

www.collook.nl
info@collook.nl

Redacteur gezocht
De wijkkrantredactie bestaat nu 
vooral uit wijkbewoners uit het 
wijkdeel Horstlanden. Daardoor 
missen we wellicht belangrijke 
en leuke gebeurtenissen uit 
het wijkdeel Veldkamp. We 
zoeken daarom iemand die in 
dit wijkdeel woont, en die wil 
meedenken en meeschrijven 
met de wijkkrant-redactie. 
Wie o wie? 

Mail uw reactie naar 
redactie@hlvk.nl 
of bel: 0651179581.
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Jim, de Poezenman

Ongeveer twee jaar geleden - 
toen de sloop van de 
Zuiderspoorflat net in gang was 
gezet, kwam ik - op weg naar de 
Aldi - een man tegen die achter 
die flat bezig was met het voeren 
van katten die daar rondzwier-
ven. Deze man - zijn naam was 
onbekend - doet dat nog steeds, 
gezien de bakjes die nog altijd 
op de plek achter de bouwplaats 
staan. Op onze oproep in de vo-
rige wijkkrant reageerde hij zelf. 
Dus gaan we met hem in gesprek.

Jim, want zo heet onze Poezen-
man, woonde zelf in de oude 
Zuiderspoorflat. Toen hij zag dat 
medeflatbewoners hun huisdieren 
zomaar achterlieten, kon hij het 
niet over zijn hart verkrijgen dat 
de poezen zouden verkommeren. 
Dus schafte hij een aantal voer- en 
drinkbakjes aan en kattenvoer. En 
begon de beestjes voer en water te 
geven, twee tot drie keer per dag. 

“Ik ben eigenlijk helemaal geen 
poezenmens,” zegt Jim, “ik hou 
meer van honden. Daar ben ik 
mee opgegroeid, mijn moeder had 
altijd honden.” Als kind woonde 
hij in Den Haag, maar zijn moeder 

woonde hier in Enschede, dus 
was hij altijd hier in de vakanties. 
Toen wist hij al dat hij later zelf 
ook honden wilde hebben. Dat is 
gelukt, want hij woont samen met 
zijn twee honden, een grote (Tara) 
en een kleintje (Smiley), nu in een 
wisselwoning, die verder vol-
hangt met kunst - Jim is beeldend 
kunstenaar. De honden kunnen 
het goed met elkaar vinden - en 
ook met een goede vriend van Jim, 
die regelmatig langskomt om de 
honden uit te laten. 

“Door het verzorgen van de kat-
ten, heb ik meer genegenheid voor 
die dieren ontwikkeld,” bekent 
Jim. Hij kent de katten precies. Er 
is een zwarte en een zwart-witte, 
en verder nog een helemaal witte, 
maar die hoort ergens thuis. Ook 
heeft Jim een logeetje in de tuin, 
een grijze kat die bij de rontonde 
rondliep. De zwarte kat heeft 
vorig jaar gejongd, en toen is de 
Dierenambulance gekomen - zij is 
toen gesteriliseerd. De kittens zijn 
via de Stichting Dieren (Lonneker-
brugstraat) geplaatst bij mensen. 
Jim heeft goed contact met deze 
organisaties. Hij zou graag zien 
dat er een structurele oplos-
sing komt voor de zwerfdieren, 
bijvoorbeeld door de gemeente. 

Ondertussen blijft hij de katten 
verzorgen, ook omdat - zo zegt 
hij - “ze anders de vuilniszakken 
gaan opentrekken, en daar krijg je 
alleen maar meer rotzooi van.” En 
in de hete zomers van afgelopen 
jaren hebben ze veel water nodig. 
Mensen zouden vaker een bakje 
water buiten moeten zetten, vindt 
Jim. Ook fijn voor de vogels. 

Helaas werd en wordt Jims werk 
niet door iedereen gewaardeerd. 
Zo zijn regelmatig voer- en drink-
bakjes kapot gegooid of verdwe-
nen. Hij is al eens bedreigd, maar 
erger vindt Jim het dat de katten 
worden bedreigd. Mensen willen 
ze doodschieten! Ook is hij al eens 
onterecht aangehouden door de 
politie, die dacht dat hij een dealer 
was of zo. 

Daarom blijft hij graag enigszins 
anoniem - we noemen dus alleen 
zijn voornaam. Hij wil pertinent 
níet op de foto. Gelukkig krijgt 
hij ook veel goede reacties. Wij 
van de Wijkkrant waarderen zijn 
initiatief evenzeer, daarom zetten 
we hem bij deze in het zonnetje: 
Chapeau, Jim! 

Notabene. 
We kregen bericht dat er ook een 
vrouw zou zijn die zich om de 
dieren bekommert. Graag komen 
we ook met haar in contact. Bent u 
of kent u haar? Laat het ons weten. 
Mail naar: redactie@hlvk.nl of bel 
0651179581.

Website van de wijk
Onze website, normaliter 
bereikbaar via 
www.horstlandenveldkamp.nl  
en www.hlvk.nl, is tijdelijk niet 
beschikbaar. We werken hard 
aan een nieuwe website.
Zodra deze beschikbaar is 
melden wij dit in de wijkkrant. 

Bijzondere buurtbewoner
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Bas van der Linde 
- Stichting Ter Haas (i.o.) 
De oud-AKI-ist Bas bezet een 
georganiseerd atelier. In het mid-
den van de ruimte staat een groot 
doek,hoofdzakelijk lichtblauw van 
kleur. Daarop twee karsteilan-
den te zien. Beide eilanden zijn 
voorzien van plateaus met daar op 
kleurrijke kraanmachines, huisjes, 
een vuurtoren, laddertjes etc. Het 
geheel komt over als een zoek-
plaat. Het doek is bedoeld voor 
het MST. Het typeert de richting 
waarin Bas zich wil ontwikkelen. 
Twee jaar geleden ging hij zichzelf 
vragen stellen over het hoe en 
waarom van zijn werk. Hij dacht 
lang na, groef in zijn verleden en 
kwam een herinnering tegen van 
zijn favoriete wachtkamer. Wat 
deze wachtkamer anders maakte 
kwam door een poster van Jan van 
Haasteren. Voor hem was dit meer 
dan een goed getekende plaat: 
Die poster bood de optie om uit de 
ruimte, die snel een broedplaats 

Het Robson is nu zo goed als af. 
De ‘bewoners’ zijn erin getrokken. 
Er zijn een aantal creatief onder-
nemers, maar het merendeel be-
staat uit zelfstandig kunstenaars, 
die een atelier huren van Stich-
ting Vierkwart - de hoofdhuur-
der. Hoewel sommige ateliers 
tegelijkertijd bedrijfsruimte zijn. 
De grens tussen ondernemer en 
kunstenaar is hier diffuus. Er zijn 
op dit moment twaalf huurders; 
vier hiervan stellen zich voor. 

Stichting Vierkwart Stichting Vierkwart 
Het kunstenaarscollectief Vier-Het kunstenaarscollectief Vier-
kwart is opgericht vanuit de be-kwart is opgericht vanuit de be-
hoefte naar een plek waar kunst hoefte naar een plek waar kunst 
getoond en beleefd kan worden, getoond en beleefd kan worden, 
in de breedste zin van het woord, in de breedste zin van het woord, 
gericht op verbinding door gericht op verbinding door 
creativiteit en innovatie. Sinds creativiteit en innovatie. Sinds 
februari 2014 is Vierkwart geves-februari 2014 is Vierkwart geves-
tigd in het Robson en beheert de tigd in het Robson en beheert de 
ateliers en de expositieruimte. ateliers en de expositieruimte. 
De wijkraad is de hoofdhuurder De wijkraad is de hoofdhuurder 
van deze ruimte.van deze ruimte.
Bij Vierkwart vinden vele acti-Bij Vierkwart vinden vele acti-
viteiten plaats; grotere, zoals viteiten plaats; grotere, zoals 
exposities en kleinere, zoals een exposities en kleinere, zoals een 
filmavond, workshop, lezing, filmavond, workshop, lezing, 
boekpresentatie, en het eetcafé. boekpresentatie, en het eetcafé. 
Bij het organiseren van de evene-Bij het organiseren van de evene-
menten wordt er altijd gestreefd menten wordt er altijd gestreefd 
naar artistieke vernieuwing en naar artistieke vernieuwing en 
experiment.  experiment.  
Er wordt bewust gezocht naar Er wordt bewust gezocht naar 
het genereren van impact die het genereren van impact die 
een blijvende nieuwsgierigheid een blijvende nieuwsgierigheid 
stimuleert, omdat Vierkwart stimuleert, omdat Vierkwart 
gelooft dat een nieuwe context gelooft dat een nieuwe context 
voor nieuwe oplossingen kan voor nieuwe oplossingen kan 
resulteren in een constant veran-resulteren in een constant veran-
derende samenleving. Hierdoor derende samenleving. Hierdoor 
wordt een diverse maar vooral wordt een diverse maar vooral 
een inhoudelijke en inspirerende een inhoudelijke en inspirerende 
agenda aangeboden aan bezoe-agenda aangeboden aan bezoe-
kers en ‘bewoners’, met veelal kers en ‘bewoners’, met veelal 
goede gesprekken als resultaat. goede gesprekken als resultaat. 
www.vierkwart.comwww.vierkwart.com

‘Bewoners’ van het Robson stellen zich voor

Higher for hire 
- Art Direction & Photography

Eén van de atelierruimtes is 
aangenaam ingericht, met ruime 
bureaus op een soort podium en 
een grote zeefdruktafel. Grote 
afbeeldingen van onder andere 
gestileerde vliegtuigen aan de 
muur. Dit is het domein van Diana 
Condoros en Jesco Gravemeier. De 
eerste is Roemeense, de tweede 
Duits, van net over de grens 
(Neuenhaus). Ze hebben elkaar 
leren kennen op de AKI, waar ze 
vormgeving en fotografie studeer-
den. Vanaf 2008 werken ze samen 
aan verschillende projecten. 
Sinds 2011 bestaat hun bedrijf. Ze 
specialiseren zich in de vormge-
ving van specifieke en bijzondere 
verpakkingen, en het grafisch 
ontwerp van posters en folders. 
Hun werk bevindt zich op de grens 

tussen kunst en vormgeving. Hun 
klantenkring is al even internatio-
naal als zij zelf zijn (o.a. Duitsland, 
Zwitserland, België) en breidt zich 
via mond-tot-mondreclame steeds 
verder uit. www.higherforhire.nl

van negatieve emoties is, te vluch-
ten. “Wie ben ik om dat moment 
niet voor anderen te hercreëren?” 
Bas maakt nu wachtkamerkunst: 
kunst die inspireert, de fantasie 
prikkelt, eventueel ook educatief 
is en zelfs interactieve elementen 
kan bevatten. Bas is niet aan één 
stijl gebonden en hij werkt niet 
meer alleen: samen met twee 
vrienden heeft hij een stichting 
opgericht, genaamd Ter Haas – een 
hommage aan zijn inspiratiebron 
Jan van Haasteren. www.face-
book.com/TerHaas

Jan Dijkstra 

Het loopt al tegen vijven als ik het 
atelier van Jan Dijkstra binnen-
kom. De tegenstelling kan haast 
niet groter zijn. Zowel Jan als zijn 
atelier stralen rust en verstilling 
uit. Jan is geboren in Roosendaal, 
maar opgegroeid in Enschede. 
Hij is een autodidact. Hij werkte 
jaren in de horeca, als barman in 
een café. Ook daarmee kan het 
contrast niet groter zijn - werken 
in een overdosis aan geluid en 
mensen tegenover werken in je 
eentje in een stille ruimte. Maar 
dat was precies wat Jan wilde: hij 
tekende en schilderde al langer als 
hobby, maar sinds zijn burn-out 
in 2013 heeft hij besloten om het 
roer volledig om te gooien en de 
horeca achter zich te laten. Sinds 
februari heeft hij een atelier, hier 
in het Robson. Ook is hij toegetre-
den tot het bestuur van Vierkwart. 
Jan’s werk ontwikkelt zich van 
tekeningen van (details van) het 

menselijk lichaam en portretten, 
tot schilderijen van stillevens - 
een glas, een gebroken kruik. Hij 
is gefascineerd door licht en vorm 
en het samenspel daartussen. 
Het gaat om kijken, kijken en nog 
eens kijken. De omgeving van 
het object wordt daarbij steeds 
minder relevant. Bij het zien van 
zijn laatste werk schiet mij de 
prachtige tekst van Leonard Cohen 
te binnen: “There’s a crack in 
everything; that’s where the light 
comes in.”  
www.jandijkstrafinearts.nl

Kunst in 
de wijk
 
We gaan een kunstbeurs/markt 
in de wijk organiseren - van, 
voor en door de wijk, voor 
kunstenaars en kunstenmakers. 
Iedereen die wat kan laten zien 
of horen, mag meedoen!

Durf jij jouw kunst(en) te verto-
nen aan je mede-wijkbewoners? 
Je schilderijen, tekeningen, je 
boetseer- of beeldhouwwerken 
tentoonstellen? Kun je goed 
dansen, zingen of een instru-
ment bespelen, en wil je dat 
wel aan anderen laten zien en 
horen?

In een weekend in oktober of 
november krijg je de kans om je 
kunsten te presenteren. Het Rob-
sonpand wordt dan omgetoverd 
tot een kunstbeurs/markt van de 
wijk. Van 10 uur ’s ochtends tot 4 
uur ’s middags kunnen mensen 
komen kijken. De zaal zal gevuld 
zijn met kramen en mensen kun-
nen er wat eten en drinken. 

Geef je nu op!
Meer informatie volgt na de 
zomer, maar denk er nu al over 
na en geef je alvast op, met 
informatie over jouw kunst, 
eventueel met een foto, en je 
telefoonnummer, bij  
Anneke Coops: 
anneke@hlvk.nl 

Op de eerstvolgende Openbare 
Wijkvergadering, die gepland 
wordt zo snel mogelijk na de 
corona-crisis, vertellen we er 
meer over.

Iris Helene Jansen 
- StudioIrisHelene

Twee deuren verder kom je terecht 
in de prettige chaos van Iris He-
lene. Vooraan in de langwerpige 
ruimte staat een bureautje dat 
overladen is met boeken, pape-
rassen en allerhande teken- en 
schildermateriaal. Ernaast een 
boekenkastje vol met National 
Geographics en fotoboeken, onder 
ander over de natuur. Verderop 
in de langwerpige ruimte staan 
overal potten met verf en met 
kwasten. Ze vindt het zelf vreselijk 
- de rommel die ze maakt terwijl 
ze aan het werk is. Maar ik acht 
het niet onwaarschijnlijk dat ze 
de chaos nodig heeft om tot het 

prachtige, overdonderende werk 
te komen dat ze maakt. Want dat 
is het: enorm grote vogels met 
bonte veren staren je aan vanaf de 
muren. Een bijzondere, kleurrijke 
kikker ligt op de grond. En overal 
wordt nog aan gewerkt. Het is nog 
nèt niet goed. Want Iris heeft een 
doel: ze wil de mensen overdon-
deren met de schoonheid van de 
natuur. Dat lukt haar aardig, wat 
mij betreft. www.irishelene.com 
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Als je ‘t hebt over vergrijzing 
van de wijk, denken de meeste 
mensen aan een groeiende grijze 
populatie. Maar een wijk kan ook 
op een andere manier vergrijzen. 
Kijk maar naar twee mooie pan-
den die recentelijk een make-over 
kregen. Beide panden stammen 
uit begin 1900 en hadden tot voor 
kort karakteristieke kleuren, zon-
nig lichtgeel en bordeaux-rood. 
Nu zijn beide grijs geschilderd. 
Laten we beide panden eens nader 
bekijken.  
Om te beginnen Emmastraat 119/ 
Waldeckstraat 2.
Prinsestraat 3 komt in de volgen-
de wijkkrant.

Emmastraat 119 / Waldeckstraat 2 
Op 15 september 1901 vraagt 
Pier Wijbren Zijlstra een bouw-
vergunning aan voor drie woon-
huizen aan de Emmastraat. Op 
24 september krijgt hij die, onder 
voorwaarde dat hij de rooilijn 
aanhoudt. 4,25 meter vanaf de 
bandstenen van het trottoir. De 
Waldeckstraat bestond nog niet. 
Als bouwkundige tekent en bouwt 
Zijlstra de huizen zelf. Ze kregen 
de huisnummers: Emmastraat 
119, 121 en 123. 
Met zijn gezin betrekt hij het 
hoekhuis op nummer 123. De 
overige twee panden verhuurt hij. 
Dat is het begin van zijn Woning-

bureau / Makelaardij, dat zich 
ontwikkelde tot het welbekende 
makelaarskantoor Snelder-Zijlstra. 
Eén van de eerste huurders is 
Arend Gerrit Beltman, zoon van 
Gerrit Beltman, oprichter van 
het oudste architectenbureau 
in Nederland. Arend bewoonde 
de zeven kamers van dit huis tot 
1911. Na hem betrekt de Joodse 
fabrikant Wolf Kan het pand en 
woont er tot 1916. De daarop vol-
gende bewoner is ons niet bekend. 
Wat we wel weten, is dat Zijlstra 
zijn kantoor van nummer 121 naar 
119 verhuisde. Hij splitst het huis 
in een woon- en kantoorgedeelte. 
De hoekkamer wordt kantoor met 

een eigen ingang aan de Waldeck-
straat, in de rest wordt gewoond. 
Er wordt een grote bergruimte 
achter in de tuin gebouwd. In 1938 
gaat Zijlstra’s Chef de Bureau, A. 
Blaauw, op nummer 119 wonen. 
Lang blijft het huis een makelaars-
kantoor (zie de foto uit 1967) en 
verdwijnt de woonfunctie. Het 
pand wordt geheel geschilderd 
in een lichte kleur, waarschijnlijk 
om het op te laten vallen. In 1970 
wordt de bergruimte verbonden 
met de uitbouw aan de achter-
zijde. In 1975 fuseert Zijlstra met 
zijn Enschedese collega Snelder en 
verhuist de makelaardij naar het 
statige pand van de Twentsche 
Bank op het Hoedemakerplein. 
Het huis wordt verhuurd aan de 
Stichting Enschedese Jeugd en 
Buurtcentra en later verkocht. 
Eind 1983 gaat het pand opnieuw 
op de schop. De zijdeur aan de 
Waldeckstraat, die intussen 
verdwenen was, komt terug en de 
twee ramen aan de voorkant wor-
den samengevoegd tot één groot 
raam. De Welstandscommissie 
stond dit toe “omdat de wijziging 
ongedaan kan worden gemaakt en 
de tussenruimte (penant) zicht-
baar blijft in de raamstijlen”. Later 
verschijnt er een tweede deur aan 
de Emmastraat op de plek van het 
keukenraam. Tot voor kort werd 
het lichtgele pand bewoond door 
Wilko Braam en zijn gezin, die er 
watersportopleidingscentrum en 
zeezeilschool Neptunamor ves-
tigde. Nu zijn er nieuwe bewoners, 
heeft het IT-bedrijf Magdeveloper 
er zijn hoofdkantoor, en is het 
pand donkergrijs. 

Vergrijst onze wijk? In het kort
Gratis uw verkeerskennis 
opfrissen
Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
organiseert een opfriscursus voor 
senioren van 65 jaar en ouder uit 
de gemeente Enschede. Door nieu-
we verkeersdeelnemers (e-bikes, 
bijvoorbeeld), verkeersregels en 
verkeerssituaties (bijv. turbo-
rotondes), is het verkeer veranderd 
en ingewikkelder geworden. 
In twee bijeenkomsten wordt 
u bijgepraat over alle nieuwe 
ontwikkelingen. De cursus heeft 
een informatief karakter en is dus 
geen examen. Er zijn dan ook geen 
gevolgen voor uw rijbewijs. Er is 
alle ruimte om vragen te stellen 
en eigen ervaringen in te brengen. 
U wordt beide bijeenkomsten 
verwacht. Data worden via de 
website van VVN bekend gemaakt. 
Meer informatie www.vvn.nl/
agenda of bel 0575510144. 

Samen sporten in het park 
Sinds enige is er een app-groep in 
de wijk, beheerd door Hans Frie-
link, om gezamenlijk te sporten in 
het park. De groep bestaat nu uit 
vijf personen, en zoekt uitbrei-
ding. In wisselende samenstelling 
wandelen we ’s ochtends één of 
twee rondes door het park en 
doen oefeningen op de sporttoe-
stellen. Soms doen we ook Tai-Chi 
oefeningen. Via de app bepaal je 
zelf wanneer, hoe laat en hoe vaak 
je mee gaat. Wie zich wil aanslui-
ten, kan zich opgeven bij 
Hans: 0642283903. 

Lezersreacties
We weten dat de wijkkrant goed 
gelezen wordt, maar veel horen 
we doorgaans niet terug. Maar 
op de vorige wijkkrant kregen we 
verschillende reacties, zowel per 
telefoon als per mail. Allereerst 
op de oproep voor de Poezenman 
(zie elders in deze krant). Iemand 
belde om te zeggen dat zij de 
aandacht voor deze meneer méér 
dan terecht vond. Iemand anders 
mailde dat hij betwijfelde dat het 
om een manspersoon ging; hij had 
een vrouw gezien die de poezen te 
eten gaf. 

Ook de column op de achterkant 
riep reacties op, zo kregen wij het 
volgende bericht: “Geweldig!!! Wat 
een mooi verhaal: “Op weg naar 
geluk” van Patrick. Volgens mij 
ken ik deze mensen ook want ik 
heb ze ook vaak zien lopen. Maar 
ik was niet geneigd om daar ver-
der over te filosoferen of er zelfs 

8 9

Bijzondere post
Enige tijd geleden stond er post 
tegen het hek bij de ingang van 
de synagoge. Het was een beetje 
vreemde post: het was een spier-
witte envelop in een dichtgeplakt 
doorzichtig folie-envelopje. Geen 
adres, geen afzender, geen post-
zegel, niets. Binnenin de envelop 
zat een wenskaart, met daarop in 
potlood een tekst - in het Roe-
meens, zo wees Google uit. Ook in 
die tekst geen enkele aanwijzing. 
Geen aanhef, geen ondertekening. 
Wie kan ons vertellen bij wie deze 
post bezorgd kan worden? Mail 
naar redactie@hlvk.nl 

een prachtig mooi verhaal over te 
schrijven. Dank je wel!!” 
We hopen dat de artikelen in deze 
krant ook zulke, leuke en informa-
tieve reacties mogen oproepen. 
We horen ze graag! Ook ideeën 
of zelfgeschreven artikeltjes zijn 
altijd welkom! Mail naar 
redactie@hlvk.nl 
of bel 0651179581. 
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Kerk met beide benen in de buurt
 
We hebben afgesproken in de 
Stadskerk de Verbinding aan de 
Haaksbergerstraat. Het gebouw 
staat iets achteruit in het straat-
beeld. Al meer dan 100 jaar oud. 
Wie binnenkomt, wordt verrast 
door de grote ruimte van de kerk. 
Hoog en breed. Maar ook de 
ruimtes eromheen hebben royale 
afmetingen. Een grote ontvangst-
ruimte, gemeenschapsruimte mét 
een grote keuken. De grote zaal is 
in de afgelopen tijd fraai opge-
knapt . Albert Moes en Pauline 
ter Horst zijn onze gesprekspart-
ners. Beiden actief als vrijwilliger 
in de kerkgemeenschap. Bevlogen 
én ook bescheiden. Albert heeft 
ruim 40 jaar als politieagent 
gewerkt in Enschede en Pauline 
werkt als accountmanager bij 
SLIM Beheer.

Zo’n 15 jaar geleden vond er een 
gestage terugloop plaats van 
bezoekende kerkgangers. Een 
verschijnsel dat in veel kerken van 
diverse denominaties plaats-
vond en nog steeds gaande is. 
Bij de Stadskerk heeft men niet 
lijdzaam afgewacht, maar men 
is actief op zoek gegaan naar een 
nieuwe visie op kerk-zijn en een 
nieuw elan. Men wilde een meer 
eigentijdse kerk zijn. Openheid is 
een belangrijk begrip. De bijbel is 
weliswaar leidraad, maar men wil 
ook experimenteren met de vorm 
van de dienst. De dominee blijft 
belangrijk, maar ook gasten wor-
den uitgenodigd iets te vertellen. 
Tijdens de dienst is er een enkele 
keer een koffiepauze en leden 
kunnen via de mail reageren op 
de dienst of met ideeën komen En 
het slaat aan. Tijdens de meeste 
diensten zitten er tussen de vier- 

en vijfhonderd mensen in de kerk. 
Met vijfhonderd is ie vol!
Het veranderingsproces  ging 
uiteraard niet vanzelf. Een deel 
van de gemeenschap haakte af en 
ging elders ter kerke. Tegelijkertijd 
kwam er nieuw bloed. Met name 
jongeren voelden zich aange-
sproken tot de vernieuwde kerk. 
Contact met boven (God), contact 
met binnen (de leden van de kerk) 
en contact met buiten (de stad, 
de buurt). De 3B-kerk, zou je bijna 
zeggen. Men wil een kerk zijn met 
beide benen in de buurt. Hoe dat 
er precies uit gaat zien, moet zich 
in de komende tijd bewijzen. Er 
zijn al wat ideeën over een inloop-
ochtend, een voorleesmiddag, een 
kookavond. Ook de wijkvergade-
ring zou in de fraaie ontvangst-
ruimte gehouden kunnen worden. 
De buurt wordt nadrukkelijk uit-
genodigd om eens een bezoekje te 

Eigen initiatief werkt soms...
Buurtgenoot Hans Frielink loopt 
vrijwel dagelijks een ronde door 
de wijk en door het Volkspark. 
Het hondenrenveld daar is nu 
de enige plek in onze wijk, waar 
honden lekker los kunnen lopen. 
Maar het wàs er toch vies! 

Zo ruimde Hans er op een dag in 
januari 25 kilo (!) hondepoep op. 
Want het zelfsturende team dat 
het Volkspark beheert, achtte het 
niet tot zijn taak behoren om het 
veld van poep te verschonen. Dat 
moesten de hondenuitlaters zelf 
doen. Helaas doet lang niet ieder-
een dat. En dus lag de uitlaatplek 
regelmatig helemaal vol met drol. 
Het wordt hondenbezitters ook 
niet gemakkelijker gemaakt. Zo 
staat er bij maar één ingang van 
het renveld een hondepoepbak 
waar je de poep-in-een-zakje in 
kunt deponeren. Dus dacht Hans: 
ik zet bij de andere ingang een 
oude vuurkorf neer, met daarbij 
een rolletje plastic zakjes. Ook 
aan de Blekerstraat (waar de 

oude uitlaatplek was), heeft Hans 
dergelijke voorzieningen aange-
bracht. En er wordt goed gebruik 
van gemaakt. Op die manier kost 
het Hans zelf ook minder moeite 
om de poep op te ruimen. Want 
geregeld maakt hij de korf of em-
mers leeg. 
De Volksparkbeheerders vonden 
het echter geen goed idee.  

Die zelfde week nog werd de vuur-
korf en het rolletje plastic zakjes 
weggehaald. Tja, zo waardeert 
men burgerinitiatief, denk je dan. 
Maar… het was toch niet helemaal 
voor niets. Want de week erop 
reed er ineens een tractor met een 
poepzuiger over de uitlaatplek… 
Blijkbaar is de taakopvatting 
bijgesteld.

brengen aan de kerk en ideeën zijn 
welkom. Ook een dienst bijwonen 
op zondag kan. Je wordt met open 
armen ontvangen. En daarbij gaat 
het níet om ‘zieltjes-winnen’…
“We willen u graag ontmoeten en 
van u horen wat we voor elkaar 
kunnen betekenen”, schrijven de 
leden in een brief aan het wijkbe-
stuur. Voor wie meer wil weten: 
www.stadskerkdeverbinding.nl of 
umoja@enschede-zuid.nl. 

Stadskerk de Verbinding
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Yogaschool 25 jaar
Komend voorjaar bestaat de Yoga-
school alweer 25 jaar.
Ruim een week lang - van 20 tot 
en met 28 juni - zal hier aandacht 
aan besteed worden in de vorm 
van speciale lessen ter kennisma-
king, zodat mensen kunnen leren 
wat Yoga voor hen kan betekenen. 
Daarnaast vieren we dit jubileum 
uitgebreid met onze leden. 
Veel van de festiviteiten zullen 
aan de Emmastraat 147 plaatsvin-
den. Alle activiteiten vinden onder 
voorbehoud plaats i.v.m. moge-
lijke Corona maatregelen.

Nationale 
Vrijwilligersprijzen
Buurtbemiddeling Enschede en 
Present Enschede kandidaat voor 
de Nationale Vrijwilligersprijzen. 
De Nationale Vrijwilligersprijzen 
zijn verschillende prijzen voor 
lokale en regionale vrijwilliger-
sinitiatieven (organisaties en/

of projecten). Het gaat om een 
hoofdprijs van €6000,- een Promi-
nentenprijs van eveneens €6000,- 
en een Publieksprijs van €2500,-. 
Daarnaast kunnen individuele vrij-
willigers een prijs verdienen, zoals 
de Vriendenloterij Passieprijs of 
de Gouden Venus van Milo. Dit jaar 
zijn uit Enschede Buurtbemidde-
ling Enschede en Stichting Present 
kandidaat. 
Eind maart wordt de uitslag ver-
wacht. Kijk op www.vrijwilligers-
werk.nl/nationalevrijwilligersprij-
zen voor meer informatie.

WAK 2020
WAK staat voor Week van de 
Amateurkunst. De WAK Enschede 
is een evenement voor iedereen in 
de gemeente Enschede die in zijn 
vrije tijd actief met kunst (muziek, 
dans, theater, zang, tekenen, 
schilderen, fotografie, film, etc.) 
bezig is én voor iedereen die 
daarvan wil genieten! Om te tonen 
wat er allemaal gebeurt in de stad 
aan amateurkunst, bundelen we 
alle amateurkunst activiteiten 
die in die periode plaatsvinden in 
één overzicht. In 2020 zal de WAK 
voor de 10e keer plaatsvinden. In 
verband met de corona-uitbraak 
wordt de WAK verplaatst naar het 
najaar. meer informatie: 
www.wakenschede.nl. 

Een deel van de deelnemers had 
zich al aangemeld voor de WAK 
via het deelnameformulier. 
Alle aanmeldingen komen te 
vervallen.  
Als er een nieuwe datum is voor 
het najaar, zal er een nieuw aan-
meldformulier komen.

Volksparkcommissie: grootse plannen?  

Corona-crisis informatie & tips

Woensdag 26 februari. 
Locatie: oude brandweerkazerne. 
De Volksparkcommissie heeft 
omwonenden en andere belang-
stellenden én medewerkers van 
de gemeente uitgenodigd voor de 
halfjaarlijkse bijeenkomst. Het 
was “volle bak”, stoelen uit an-
dere ruimtes werden bijgeplaatst. 

Het was vooral bijpraten: waar zijn 
we mee bezig (en wat houdt be-
langhebbenden/bewoners bezig) 
en wat staat er dit jaar te gebeu-
ren. Om te beginnen werd verwe-
zen naar de bijeenkomst in januari 
waarin met een grote groep be-
langstellenden is nagedacht over 
de vraag “Wat voor park willen we 
zijn in de toekomst?”
Het park is aan een grondige 
herprofilering en groot onderhoud 
toe. Ideeën en wensen daarover 
zijn op de avond in januari bespro-
ken en zullen in de loop van de 
zomer in een ontwerp gepresen-
teerd worden. Realisering van de 
plannen hangt van veel factoren 
af, niet in de laatste plaats van 
beschikbare financiën. Al met al 

zal het hele traject tussen de tien 
en twintig jaar in beslag nemen, is 
de verwachting. 
Uitgebreid werd stilgestaan bij het 
aantal evenementen dat voor dit 
jaar gepland staat en de conse-
quenties voor het park én voor 
de omwonenden. Met name het 
aangekondigde concert op 11 juli 
baart sommigen zorgen. De com-
missie zegt dat men heel zorgvul-
dig te werk gaat om overlast te 
voorkomen.
Een van de hoveniers lichtte toe 
wat de werkzaamheden in de 
komend maanden zullen zijn. Hij 
zei dat men ook bezig is met de 
eikenrupsen zonder concreet te 
zijn. (NB op een vergadering van 
de wijkraden op dinsdag 10 maart 
vertelde Bert Rademaker van de 
gemeente hoe men met twee 
verschillende methodes en met 
behulp van een zestal bedrijven 
de komende maanden aan de slag 
gaat, zodra de blaadjes aan de 
bomen komen).

Aandacht ook voor overlast van 
ratten. Overlast in de wijk en 

vermoedelijk komen de beesten 
o.a. uit het park waar ze zich te 
goed doen aan het brood dat aan 
de eenden wordt gevoerd.  
In de Huis-aan-Huiskrant stond 
recentelijk een paginagroot artikel 
wat te doen tegen ratten.

Tips van Twente Milieu
Twente Milieu geeft ook tips voor 
het voorkomen van overlast door 
ratten.Laat geen etensresten 
liggen. 
Eenden zijn van nature graseters 
en hoeven niet bijgevoerd te 
worden. Voert u ze wel? Zorg 
dan dat er geen etensresten 
achterblijven in het water en op 
de grond. Wist u dat u uw oude 
brood ook bij het groente-, fruit- 
en tuinafval in uw groene con-
tainer mag gooien? Daar wordt 
compost van gemaakt.Compost 
zorgt voor een betere voedings-
bodem van bijvoorbeeld uw tuin. 
Zo groeien en bloeien bloemen 
en planten beter!
www.twentemilieu.nl/buurton-
derhoud/voorkom-ratten.

Binnen blijven, dat is sinds 16 
maart het devies. Zo veel mogelijk 
in ieder geval. Er is buiten ook wei-
nig meer te doen. Alles is afgelast. 

Sommige mensen zijn nu razend 
druk. Met name de mensen in de 
zorg en het onderwijs. De zorg 
maakt overuren, dat spreekt voor 
zich. In het onderwijs wordt men 
ineens voor de taak gesteld lessen 
op afstand (via internet, via huis-
werkpakketten, etc.) te organise-
ren. Een grote klus. 

Andere mensen zitten vooral 
thuis. Kunnen of mogen niet naar 
het werk. Of er ís geen werk meer.

Wat te doen?
Eindelijk eens dat achterstallige 
onderhoud aanpakken? De tuin zo-
merklaar maken? Die knoop aan-
naaien of het zilver poetsen? Een 
boek schrijven? Je huis schilderen 
of je zelfportret? Alle Disney-films 
kijken? Of dat ene boek dat je 
nog steeds wilde lezen, ter hand 
nemen? “Liefde in tijden van cho-
lera”, bijvoorbeeld? 
Gelukkig zijn er veel dingen die 
je toch kunt doen. We zetten hier 
enkele tips op een rijtje. 

Kunst en cultuur 
Rijksmuseum Twenthe & Museum-
fabriek
Hoewel het museum dicht is, kun 
je via de website een kijkje nemen 
in de collectie. Je kunt een aantal 
topstukken zien, maar ook spe-
ciale webexposities. Er zijn er elf 
samengesteld, onder andere over 
spotprenten, landschapskunst, 
stillevens, houtsnedes, Japanse 
prenten, het naakt in de kunst, en 
de geschiedenis van Twente. 
collectie.rijksmuseumtwenthe.nl

Concordia 
Sinds 16 maart geeft Concordia 
elke dag vier cultuurtips in een 
speciale nieuwsbrief: Vitamine C 
(cultuur). Daar kun je je op abon-
neren via www.concordia.nl//
specials/je-dagelijkse-vitamine-c. 
In de nieuwsbrief  previews van 
voorstellingen (bijvoorbeeld via 
YouTube), online tekenlessen, etc. 

Films en documentaires
Bioscopen en filmzalen mogen 
dan gesloten zijn, internet biedt 
voldoende mogelijkheden om je 
filmbehoefte te vervullen. Naast 
de bekende diensten als NPO-
Start, Netflix en Videoland, kun 
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je (tegen betaling) arthousefilms 
kijken via picl.nl.
Liever een documentaire zien: 
Op de site van het IDFA kun je 
meer dan 800 documentaires 
online bekijken, waarvan circa 300 
gratis. 

Theater
De Theaterkrant heeft een verza-
meling van links naar streams en 
online-registraties van voorstel-
lingen van verschillende toneel-
groepen, cabaretiers en theater-
makers.
www.theaterkrant.nl/nieuws/the-
ater-zonder-publiek-een-lijst-met-
streams-en-online-registraties/ 
Ook voor operaliefhebbers is er 
aanbod. Zo zet de New York Metro-
politan Opera tijdens de crisis elke 
dag een operavoorstelling online 
(gratis te bekijken). Ook via opera-
vision.eu kun je opera’s bekijken. 

Sport
Ja, ook sporten kan thuis! Op You-
Tube vind je verschillende filmpjes 
met fitness-, dans-, boks-, yoga- 
of tai-chi-oefeningen. Zo biedt 
Dansstudio Focus via haar eigen 
YouTube-kanaal diverse dansoe-
feningen voor zowel volwassenen 
als kinderen. Sinds 16 maart staan 
hele lessen online. 
Via fitchannel.com of fitathome.nl 
kun je gestructureerd thuis fitnes-
sen. Vanwege de corona-crisis is 
dat nu (tijdelijk) gratis. Maar een 
wandeling van minimaal een half 
uur per dag - door je eigen buurt, 
of in het Volkspark, mag natuurlijk 
ook. Meld je eventueel aan voor 
Samen sporten in het Park (zie de 
oproep elders in deze krant). 

Hulp nodig of hulp bieden? 
De website Enschedehelpt.nl is 
in het leven geroepen door een 
groep jongeren uit Enschede. Het 
platform is voor iedereen, jong 
of oud, die wel wat hulp kan 
gebruiken in verband met het co-

ronavirus. Je kunt via de aanmeld-
formulieren een hulpvraag doen 
of juist je hulp aanbieden. Denk 
bijvoorbeeld aan hulp voor men-
sen die hun huis niet uit kunnen of 
willen of klusjes voor mensen met 
beroepen in vitale sectoren. Wie 
weet kun je helpen door bood-
schappen te doen, de hond uit te 
laten of misschien gewoon een 
telefoongesprek.
Andere hulpvraag-en-aanbod-
websites zijn: NLvoorelkaar.nl;  
vraagelkaar.nl; wehelpen.nl. 
Bent u al wat ouder? Kijk dan ook 
wat Alifa Welzijn Ouderen voor u 
kan betekenen: alifawelzijnoude-
ren.nl. 

Behoefte aan contact? 
De Luisterlijn (074-2552555, lokaal 
tarief) biedt 24 uur per dag een 
luisterend oor. U kunt uw verhaal 
kwijt aan een goed opgeleide 
vrijwilliger, die er is om naar u te 
luisteren en met u te praten. U 
kunt bellen, maar ook chatten of 
e-mailen. Het maakt niet uit waar 
het over gaat. 
U krijgt altijd een antwoord. 
www.deluisterlijn.nl. 

Meer informatie en tips om deze 
tijd door te komen; onder meer 
een lijst van eetgelegenheden 
die hun maaltijden nu komen 
bezorgen:  www.uitinenschede.nl/
samensterk.

Theatermakerij organiseert 
After-Corona Expositie 
Dans, zing, schrijf, teken, maak 
met ons mee!

We blijven met z’n allen thuis.
Dat is echt goed!

Thuis kunnen we veel maken...
Bouwen jullie mee aan onze after-
Corona expositie? Bekijk het film-
pje en stuur ons jullie: dansjes, 
tekstjes, scènes, liedjes, muziek, 

schilderijen, tekeningen, foto’s, 
zelfgemaakte kostuums, gedich-
ten, vlogs, filmpjes en wat je nog 
meer kunt bedenken. ‘Na Corona’ 
komen we bij elkaar en organise-
ren we een expositie waarin alle 
‘maaksels’ te zien zijn! Iedereen 
kan meedoen!

We reiken dan ook een aantal 
prijzen uit.
De hoofdprijs is een THEATER of 
MUSICAL cursus bij de Theaterma-
kerij.

Mocht je hulp nodig hebben? Of 
heb je een vraag? Laat het ons 
weten, dan sturen we je een op-
dracht/ instructiefilmpje!
www.facebook.com/theatermake-
rijenschede

Natuurkundige proef 
in het Volkspark
Op een prachtige vrijdagoch-
tend in februari waren twee 
jongens in het park bezig met 
een geheimzinnige activiteit. 
Telkens werd er een PET-fles 
met water gevuld, vervolgens 
werd er lucht in gepompt, net 
zo lang totdat de fles weg-
schoot - als een raket. 
Het bleek een natuurkundig 
experiment, de jongens waren 
eerstejaars Saxion-studenten 
Technische Natuurkunde. Het 
ging erom te onderzoeken hoe 
lang de fles in de lucht bleef 
- en wat het optimale waterni-
veau in de fles moest zijn om 
de raket zo lang mogelijk in de 
lucht te houden. 
Enkele seconden duurde dat 
zeker.

Altijd fijn als je weer eens een 
klacht over hondenpoep mag 
behandelen of er een stukje over 
schrijven in de wijkkrant. En 
deze keer is het extra leuk. Want 
het gaat goed met de honden-
poep. Steeds meer baasjes gaan, 
gewapend met plastic zakjes, in 
de wijk op pad met hun honden. 
En velen doen daar ook keurig 
de drolletjes in. Maar dan....?
Dan blijkt het een moeilijke 
beslissing om die goed gevulde 

zakjes mee naar huis te nemen. 
Gevolg: de zakjes belanden 
nog te vaak in de minituintjes 
die bewoners hebben gemaakt 
onder de bomen voor hun huis. 
Dat is natuurlijk treurig voor 
de mensen die hun plantjes 
onderhouden. Vooruit honden-
liefhebbers, zet die laatste stap, 
neem ze mee en gooi ze thuis 
weg. Zo houden we samen de 
wijk hondvriendelijk, schoon en 
leefbaar.

Bij Column (achterblad):
Huize Patatras aan de Emmastraat 
167, sedert 1971 het oudste stu-
dentenhuis van Enschede, huiten 
de UT-campus...

Cartoon: Bas van der Linde.  
(Stichting Ter Haas (i.o.)

Het gaat goed met de hondenpoep
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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@hlvk.nl  

Meer informatie over de wijk 
is te vinden op de website 
van de wijk www.hlvk.nl.
(tijdelijk niet beschikbaar) 

Contact
Email: 
secretaris@hlvk.nl 
redactie@hlvk.nl
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Column

 Emmastraat, maart 2020
“Onze” jongens van Patatras,
 
Onze wijk wordt zo langzamerhand een studentenwijk. Na de verbou-
wing van het oude Ariëns-ziekenhuis neemt het aantal alleen maar toe. 
De studenten zelf zullen dat alleen maar gezellig vinden, maar of 
iedereen er in de wijk zo over denkt, is maar de vraag. Wij wonen min 
of meer naast het herenhuis Patatras; een echt herenhuis met alleen 
jongens die via ballotage in aanmerking kunnen komen om hier te 
mogen wonen. Ze studeren allen aan de UT. Het huis is eigendom van 
een stichting bestaande uit oud-bewoners en huidige bewoners; decen-
nia geleden heeft een groep studenten besloten om samen het huis 
te kopen en te beheren. Sindsdien heeft het pand als studentenhuis 
gefungeerd, let maar eens op de lange rij naambordjes bij de voordeur. 
Dit alles heeft natuurlijk gevolgen. 
Jaarlijks komen de “oude lullen” op bezoek en moet het huis er piekfijn 
uit zien. We zien ze dan vanuit onze achtertuin een grote schoonmaak 
houden. Soms worden er zelfs nieuwe grasplaggen aangerukt om aan 
te geven dat de erfenis goed onderhouden wordt. Inmiddels hebben we 
al meer dan twintig jaar goede relaties met hen. Het begon met onze 
zoon die toentertijd maar een paar jaar leeftijdsverschil had met de 
jongste van het huis. Tijdens een verjaardagspartij in de zomer werden 
er op de vele platjes achter de huizen complete watergevechten met 
supersoakers gehouden. We werden uitgenodigd om te komen eten, ze 
koken graag en goed en wij vroegen hen natuurlijk terug; een jaarlijkse 
traditie.
De samenstelling van de groep verandert continu, voor ons moeilijk bij 
te houden en daarom hebben we een smoelenprikbord Patatras in huis. 
Iedere nieuwe student komt langs, stelt zichzelf voor en brengt een 
foto mee. We worden uitgenodigd op feesten waar we de jongens van 
toen, inmiddels getrouwd met kinderen, spreken. Het zijn goede buren; 
sterke spieren zijn volop voorradig als wij, steeds ouder wordend, weer 
wat moeten verslepen. Tja, en soms 
gaat het ook mis. Ik herinner me ook 
wel dat ik ’s nachts om vier uur over 
de schutting in ochtendjas zat te roe-
pen dat het nu echt afgelopen moest 
zijn met die herrie in de jacuzzi. Blijven 
communiceren is het advies dat ik mijn 
mede-wijkbewoners wil meegeven.

Van Lidy

Van 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, ge-
woon 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. 


