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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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Eén en al sportieve pret in 
het Volkspark

Lang geleden, ik was nog maar 
kort voorzitter van de wijkraad, 
kwam het verzoek ter tafel om 
sporttoestellen in het Volkspark 
te plaatsen. Eerlijk gezegd was de 
wijkraad daar heel wat enthou-
siaster over dan ik. Ik zag het niet 
zo zitten. Een hoop geld uitgeven 
aan toestellen die vervolgens 
langzaam maar zeker staan te ver-
roesten. Of erger nog, die niemand 
gebruikt en waar niemand naar 
omkijkt. Ik weet niet waar dat 
beeld vandaan komt, het zat nu 
eenmaal in mijn hoofd.
Maar goed, als wijkraad ben je er 
voor de wijkbewoners. Als die iets 
willen dan moet je daarmee aan 
de slag. Het werd een traject van 
jaren. Eerst kijken of er wel draag-
vlak onder de bewoners was. Nou 
dat zat wel snor. Vervolgens pra-
ten met de Volksparkcommissie. 
Die wilde best, maar het mocht 
niks kosten want het park had last 
van een lege schatkist. Inmiddels 
werd er een groepje gevormd die 

deze sportieve ambitie verder 
wilde brengen. Ook dat ging niet 
zonder slag of stoot. Er ontston-
den regelmatig verwarrende 
situaties. Naar welke toestellen 
gaat de voorkeur uit? Wat mag het 
kosten? Waar halen we het geld 
vandaan? Wie kan ons helpen? Het 
sportieve groepje viel uit elkaar en 
kwam weer tot leven.   

De wijkraad kreeg er steeds meer 
zin in. Maar enkele tienduizenden 
euro’s, dat is veel meer dan de 
wijkraad jaarlijks heeft te beste-
den. Hoe pakken we dat aan? Nou, 
heel simpel, we stellen een be-
drag ter beschikking dat wél past 
in het wijkbudget en dan kijken we 
wie daarbij met geld wil aanslui-
ten. De wijkraad stelde € 6000,- ter 
beschikking. En toen werd het 
lang heel stil. Maar achteraf bleek 
het een meesterzet. Het Volkspark 
toverde een fors bedrag tevoor-
schijn. Onze arme gemeente vond 
toch een mogelijkheid om mee te 
doen. Subsidiegevers, zoals de 
Rabobank, ondersteunden de 
sportieve plannen van de bewo-

ners. En Alifa stelde Gerard Kirch-
junger beschikbaar om het hele 
proces in goede banen te leiden. 

En nu staan ze er dus. Sport-
toestellen waaraan vanaf dag één 
kinderen en volwassen hangen 
te slingeren en te sporten. Niks 
roest, niks onverschilligheid, 
een en al sportieve pret. Wat 
ben ik blij dat de wijkraad zich 
niets heeft aangetrokken van een 
voorzitter die het allemaal niet zo 
zag zitten.

Lex Pauka
  

Links: de intiatiefnemers 
Trudie Bouter en Hans Frielinck 
worden in de bloemen gezet 
door stadsdeelwethouder 
Eelco Eerenberg. 

Rechts: Lex Pauka en 
Belinda Wijksma met woord-
voerder Mattijs van den Berg 
van Sportaal.

Foto: Anne Lamers.

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

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

       
José en Elvira

Ontzorg jezelf

Wat doet de wijkraad

Verslag Openbare  
Wijkvergadering

Vanaf nu staat het verslag van 
de Openbare Wijkvergadering 
niet meer in onze wijkkrant, 
maar op de website:
www.horstlandenveldkamp.nl
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Marieke van der Heijden is nauw 
betrokken bij de Wijkraad.
Toch is ze niet altijd even zicht-
baar. Marieke houdt ervan om 
enigszins op de achtergrond te 
blijven. Maar daar is ze dan ook 
heel erg actief. Reden voor ons 
om eens met haar in gesprek te 
gaan. Dat doen we in de kantine 
van Tennisvereniging ELTC, in het 
Volkspark, onder het genot van 
een grote kop heerlijke thee.

Marieke is geboren in 1965 en 
woont al 25 jaar in de 
Johannes ter Horststraat, met 
haar man, en naar volle tevreden-
heid. Haar twee kinderen zijn in-
middels uitgevlogen. Zelf komt ze 
oorspronkelijk uit Breukelen. Haar 
studie Bestuurskunde bracht haar 
naar Enschede. Na een kopoplei-
ding Ruimtelijk Recht, werkt ze nu 
al jaren bij de Gemeente Enschede 
als Juridisch Adviseur. 
Marieke woont graag in de wijk. 
Ze is erg gesteld op de diversiteit 
van bewoners in de wijk: kun-
stenaars, studenten, ‘gewone’ 
gezinnen, van alles wat. Een goed 
woonklimaat gaat haar aan het 
hart. Daarom zet ze zich naast 

haar 32-urige baan in als vrijwil-
liger in de wijk. Zo bemoeit ze 
zich actief met de zaak-Planeta 
en andere verbouwingsplannen 
van panden naar onzelfstandige 
bewoning. “De wijk moet niet 
langzaam afglijden, daar heb ik 
wel eens discussies over op mijn 
werk,” zegt ze. 
Marieke verzorgt de verslagen van 
de bestuursvergaderingen en de 
openbare wijkvergaderingen van 
de Wijkraad. “In beknoptheid ben 
ik niet zo goed”, zegt ze daarbij 
lachend, “maar het voordeel is, 
dat ook als je er niet bij bent ge-
weest, je wél precies weet wat er 
is gebeurd.” Haar verslagen van de 
Openbare Wijkvergadering vindt u 
op de wijkwebsite: 
www.horstlandenveldkamp.nl. 
Ook is Marieke nauw betrokken bij 
Enschede Energie, de coöperatie 
die zorgt voor groene stroom voor 
Enschedeërs. Tot slot beheert ze 
ook nog de kantine van ten-
nisvereniging ELTC, waarvoor ze 
de benodigde diploma’s heeft 
behaald. Je komt haar dus nog wel 
eens ergens tegen in de buurt. “Ja, 
ik word steeds vaker gegroet op 
straat.”

Marieke’s werk en haar vrijwil-
ligerswerk in de wijk lopen soms 
nauw in elkaar over. Zo ook afge-
lopen zomer. Op 25 juni jl. orga-
niseerde Marieke een activiteit in 
de Feestzaal van de Synagoge: het 
Stadtego-spel. Voor de gemeente 
Enschede moet zij namelijk een 
nieuw bestemmingsplan maken 
voor het gebied “De Slijpsteen”, 
deel van onze wijk. Marieke vertelt 
hoe dat in z’n werk gaat. 
“Normaal gesproken ga je eerst 
kijken naar wat er allemaal al is. 
In dit geval is de bestemming 
“Industrie”, maar wat er zit is 
voornamelijk groot- en detailhan-
del. Dus dat klopt niet. Dan maak 
je een nieuw bestemmingsplan 
en leg je dat voor aan belangheb-
benden. Maar nu hebben we het 
andersom aangepakt. Daar kreeg 
ik ruimte voor, omdat in 2020 de 
nieuwe Omgevingswet in werking 
treedt, die bepaalt dat bewoners 
meer betrokken moeten worden. 
Het is dus een experiment.”
Door een mail kwam ze op het 
idee van het Stadtego-spel. Ma-
rieke zorgde zelf voor alle uitno-
digingen: in de hele wijk heeft ze 
persoonlijk brieven rondgebracht, 
vanwege de hitte al vanaf ’s 
ochtends zes uur. Ook benaderde 
ze persoonlijk de ondernemers op 
De Slijpsteen én de grond-/pand-
eigenaren. Resultaat was dat 36 
bewoners op de heetste dag van 
het jaar – 25 juni – op de avond af 
kwamen; en tot verbazing van Ma-
rieke, ondanks de warmte tot het 
einde van de avond bleven. Zelf 
speelde Marieke mee als buurt-
bewoner. “Als ambtenaar ga ik 
anders alleen maar roepen dat iets 
niet kan”. Een bewijs dat Marieke 
haar verschillende rollen goed 
weet scheiden. Over de avond zelf 
leest u elders in deze krant meer. 
Wij hopen dat Marieke haar crea-
tieve energie en initiatief nog lang 
blijft inzetten voor onze wijk!

Bijzonder Buurt Bewoner

Marieke van der Heijden. Foto: Marlein Langenhof.
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STADTEGO:  een nieuwe 
         om naar 
De Slijpsteen te kijken 

Op initiatief van Marieke van der 
Heijden, kwamen op 25 juni jl. 
om half acht buurtbewoners, 
ondernemers en andere belang-
hebben bij elkaar in de Feestzaal 
van de Synagoge. Ondanks de 
grote warmte – in de zaal was 
het niet koel, dus werd er 
voortdurend koud water rondge-
deeld – speelden 36 mensen, 
waarvan iets meer dan de helft 
buurtbewoners, samen Stadtego. 
Hier een verslag van de avond.

Wat is Stadtego? 
Stadtego is een bordspel dat ge-
speeld wordt in groepen van 5 tot 
8 spelers. Doel van het spel is om 
gezamenlijk een visie te ontwik-
kelen op een bepaald gebied in de 
stad. Het gaat erom dat verschil-
lende partijen samenwerken 
en discussiëren over de beste 
oplossing voor dat gebied. Daarbij 
wordt vooral gekeken naar moge-
lijkheden voor de toekomst, niet 
naar wat er nu allemaal (mogelijk) 
mis is. Een groot voordeel, vol-
gens Marieke. Het spel is ontwik-
keld door dr. ir. Jos Thalen van het 

bureau Invocate. Samen met dr. ir. 
Theo de Bruijn van IAA Architecten 
leidde hij de avond. Marieke zelf 
speelde mee. 

Hoe gaat het spel in z’n werk?
Deze avond ging het om de be-
stemming van het gebied 

“De Slijpsteen” – nu een wat 
rommelig gebiedje met groot- en 
detailhandel. 
Hoe moet dit eruit komen te zien 
in 2025? Daarbij werd natuur-
lijk ook gedacht aan het feit dat 
ernaast er een woonbuurt bij komt 
(Het Janninkkwartier). Er werden 

zes groepen gevormd. Elke groep 
speelde op één speelbord. Dit 
bord is verdeeld in 6 taartpunten, 
die verschillende bestemmin-
gen weergeven: Groen, Winke-
len, Werken, Maatschappelijk, 
Recreatie en Horeca. Elke speler 
kreeg 10 pionnen die ze over het 
bord moesten verdelen. Daarbij 
moesten ze hun keuze toelichten 
aan elkaar. Hiervoor kregen ze 
circa 45 minuten. Daarna werd de 
keuzes van de groepen in circa 15 
minuten plenair besproken door 
de spelleider. Dit was spelronde 1. 
In de tweede ronde kreeg elke 
groep een stapel kaartjes met 
concrete invullingen per bestem-
ming: bijvoorbeeld bij Groen: 
(meer) bomen, bloemperken, 
waterpartij, moestuin; voor 
Winkelen: auto/fietshandel, su-
permarkt, speciaalzaak, elektro-
nica; voor Werken: adviesbureau, 
flexplekken, sociale werkplaats; 
voor Maatschappelijk: school, 
buurthuis, religieus gebouw; voor 
Recreatie: stadscamping, gym-
zaal, speeltuintje; en voor Horeca: 
lunchroom, broodjeszaak, terras-
jes of café (deze lijst is niet uitput-
tend). Elke groep mocht maximaal 
vier kaartjes per bestemming 
uitkiezen. Ook deze ronde duurde 
ongeveer een uur, waarbij het 
laatste kwartier de keuzes plenair 
werden geëvalueerd. 
Aan het eind van de avond volgde 
een gezamenlijke discussie en een 
slotwoord vanuit de gemeente. 

Wat heeft het opgeleverd? 
Marieke is erg tevreden met de 
uitkomst. Uit de slotdiscussie 
bleek dat de deelnemers het spel 
een erg leuke manier vonden om 
mee te denken over hoe De Slijp-
steen eruit moet komen te zien. 
De bestemmingen Winkelen en 
Groen waren daarbij veruit favo-
riet. Wat betreft Groen: het gebied 
wordt nu als ‘stenig’ ervaren. 
Vooral (meer) bomen, bloemper-
ken en bankjes en ander straat-

meubilair worden gewenst. 
Zo wordt “De Slijpsteen” meer 
een verblijfsgebied. Wat betreft 
Winkelen vindt men de aanwezig-
heid van een supermarkt van be-
lang. Daarnaast worden kleinere 
(speciaal)zaken gewenst, en kleine 
horeca, zoals een broodjeszaak 
of lunchroom en ruimte voor ter-
rasjes. Ook een speeltuintje scoort 
relatief hoog. Op een fastfoodres-
taurant zit eigenlijk niemand te 
wachten, noch op meubelzaken of 
een kringloopwinkel, en ook van 
een stadscamping werd niemand 
echt blij. De bestemming Recreatie 
was sowieso het minst populair. 

En hoe gaat het nu verder? 
Aan de hand van het rapport 
over de avond, gaat Marieke nu 
zogenaamde ‘planregels’ ontwer-
pen. Dit zijn regels die individuele 
ondernemers meer ruimte bieden, 
zodat met kleine ingrepen het 
gebied steeds meer verbeterd. 
Bijvoorbeeld: een (bestaande) 
ondernemer wil bij zijn zaak een 
horeca-gedeelte openen met 
een terras – en dat mag dan, op 
voorwaarde dat hij of zij ook iets 

extra’s doet, 
waardoor de omgeving verbe-
tert, bijvoorbeeld zorgen voor 
meer groen. Hoe dit verder gaat 
uitpakken voor De Slijpsteen, is 
natuurlijk ook afhankelijk van 
het initiatief van ondernemers en 
andere belanghebbenden. Maar 
dat het gebied opgeknapt wordt, 
is zo goed als zeker. We houden u 
op de hoogte. 

Lees ook het Stadtego-rapport op 
www.horstlandenveldkamp.nl

Stadtego
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Cirkel 3: 
Chest Press – toestel waarmee 
je jezelf als het ware wegduwt; 
voor het verbeteren van kracht 
in triceps, schouders en borst.

Lat Pull Down – toestel waar-
mee je jezelf als het ware om-
laagtrekt, voor het versterken 
van rug, schouder en biceps. 

Twister – toestel waarmee je 
zittend of staand heen en weer 
draait, voor meer soepelheid 
en kracht in de onderrug en 
heupen. 
Bij deze cirkel staat ook een 
informatiebord met instructies.

Cirkel 1: 
Crosstrainer – soort langlauf-
toestel, waarop je loopbewe-
gingen maakt, voor meer uit-
houdingsvermogen, been- en 
armspieren en de spieren rond 
de heup en schoudergordel.

Hipswing – toestel waarmee 
je heen en weer zwaait, en zo 
rug- en schuine buikspieren 
traint, en ook uithoudingsver-
mogen, balans en coördinatie 
verbetert.

Stepper – hoge en lage stang 
voor rek- en strekoefeningen en 
traploopbewegingen; de lage 
stang kan ook gebruikt worden 
als voetklem bij buikspieroefe-
ningen.

98

Foto’s: Marlein Langenhof

Outdoor Fitness Volkspark

25 mei 2019
Officiële ingebruikneming van het 
Outdoor Fitness Volkspark

Wat is er allemaal geplaatst? 
De toestellen staan in drie cirkels 
opgesteld, vanaf de 2e Emma-
straat gezien.
Voor vragen kun je terecht bij 
Michel van Sluijs van Sportaal, 
m.vansluijs@sportaal.nl

Whats-Appgroep

‘Samen sporten in het park’ 

Eén van de intiatiefnemers, 
Hans Frielink, heeft een 
Whats-appgroep opgericht, 
‘Samen sporten in het 
park’. Via deze groep kunt u 
samen met andere wijkbe-
woners afspreken om iets 
samen te gaan doen. Zelf 
is Hans drie ochtenden per 
week (in het park te vinden 
om te wandelen en te oefe-
nen op de toestellen. Wil je 
met hem mee of iets anders 
samen doen, geef je dan op 
voor de Appgroep! Bel of 
stuur een appje naar Hans 
Frielink, 0642283903. 
Hans voegt je dan toe aan 
de Appgroep.

3

Cirkel 2: 
Battle-racks – drie verschillen-
de klimrekken en rekstangen 
om jezelf aan op te trekken.

1

2
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Mogelijkheden in onze wijk

Yoga
Aan de Emmastraat 147 zit de 
Yogaschool. De Yogaschool biedt 
inspirerende en uitdagende lessen 
aan voor iedereen die verlangt 
naar meer vitaliteit, overzicht en 
balans in het leven. Yoga beoe-
fening is fysiek uitdagend en 
brengt tegelijkertijd een flinke 
dosis rust met zich mee. Of je nu 
1 keer per week anderhalf uur in 
een reguliere Hatha Yogales wilt 
doen of dieper het Yogaproces 
aan wenst te gaan in de grondige 
basisopleiding, het kan allemaal 
bij de Yogaschool. Er worden 
maar liefst 6 Hatha Yogalessen 
gegeven, ’s avonds op dinsdag 
(2x), woensdag en donderdag, en 
daarnaast op donderdagochtend 
en op vrijdagmiddag. Alle Hatha 
Yogalessen duren anderhalf uur. 
Je gaat gegarandeerd vitaal en 
kalm de deur weer uit na de les!. 
Een proefles is gratis, we stellen 
het op prijs als je je hiervoor even 
aanmeldt. Dan kan via de mail: 
ylvy@yogaschool.nl bellen mag 
natuurlijk ook: 053-4336887. Kijk 
ook op www.yogaschool.nl

Karate do 
Op maandagavond of vrijdag-
avond kunt u ook bij de Yogas-
chool aan de Emmastraat Karate 
Do beoefenen, zowel kinderen als 
volwassenen. Karate beoefening 
is erg goed voor de ontwikkeling 
van kinderen. Kinderen leren om 
respect te hebben, voor zichzelf 
op te komen maar ook om een 
conflict te voorkomen. Karate kan 
voor volwassenen bijdragen aan 
een gezonder, sterker en flexibeler 
lichaam. Ook zorgt karate beoefe-
ning er voor dat je zelfverzekerder 

wordt en beter voor jezelf kan op-
komen. Jong en oud zijn van harte 
welkom voor een gratis proefles. 
Aanmelden kan via: https://muga-
mushin-ryu.nl/.

Tennis
In het Volkspark (ingang Volks-
parksingel) zit één van de oudste 
tennisverenigingen van ons land: 
de ELTC, de Enschedesche Lawn 
Tennis Club, die overigens tegen-
woordig speelt op gravelbanen. 
Het is een kleine, gezellige club 
van circa 100 leden, met veel mo-
gelijkheden om te spelen. De club 
biedt tennislessen voor junior en 
senior leden en voor kinderen. Er 
is ook een introductieprogramma: 
dit is de zogenoemde “Maak ken-
nis met Tennis”-actie. Dit houdt in 
dat je voor €20 totaal 4 tennisles-
sen krijgt en 1,5 maand gebruik 
kunt maken van de ELTC-banen. 
Nadere info kun je hier vinden: 
www.eltc.nl.

Nog meer fitness
FysioFit aan de Haaksberger-
straat 196 (bij de Aldi) biedt een 
uitgebreid pakket aan lesvormen 
aan op het gebied van fitness; 

van medische programma’s tot 
bedrijfsfitness en van individuele 
begeleiding tot groepslessen. Er 
zijn diverse lessen voor 55+, en 
lessen als Power (oefeningen met 
een stang met gewichtschijven), 
GymFit (bewegen op muziek, 
zonder toestellen), Relaxercise 
(houdings- en ontspanningsoe-
feningen, met o.a. Tai Chi), RugFit 
(oefeningen met kleine handge-
wichtjes), CombiFit (combinatie 
van steps, grondoefeningen 
en toestellen), spinning, yoga, 
bootcamp en dergelijke. Medische 
programma’s zijn onder andere 
Begeleid trainen, Diabetes&fit, 
Hartfit, Longfit, en medische 
fitness. Verder zijn er speciale 
programma’s voor mensen met 
een verstandelijke of lichamelijke 
beperking, en sportmassage. 
Bezoek voor alle mogelijkheden 
de website: www.fysiofit.nl

Badminton
BC Orion is een badmintonvereni-
ging die speelt in de Pathmoshal. 
Bij BC Orion is ruimte is voor zowel 
recreatief als competitief badmin-
ton. Er is dus ruimte voor zowel 
gezelligheid en sportiviteit als 

Al vanaf het begin van onze wijk 
speelt sport een belangrijke rol. 
Niet alleen is het Volkspark een 
belangrijke wandel- en luierplek; 
er wordt ook veel gesport. Hard-
lopers vind je er iedere dag en op 
zomerse dagen spelen groepjes 
mensen recreatief volleybal, 
voetbal of badminton – of ze 
spelen frisbee al dan niet met 
hond. Bovendien vind je diverse 
sportfaciliteiten in en bij het 
park, zoals de pas geplaatste 
sporttoestellen; een sportschool 
en natuurlijk de tennisbanen van 
de ELTC. 

De iets oudere Enschedeërs 
kunnen zich nog levendig de 
voetbalvelden herinneren. Twee 
clubs waren de gebruikers van 
deze velden: Enschedese Boys 
en EFC PW (een fusie van Ensche-
desche Football Club en Prinses 
Wilhelmina). De laatste speelde 
ruim een eeuw in het park, pas 

in 2003 verhuisde de club naar 
het Diekman. Het Volkspark staat 
aan het begin van de recreatieve 
sportbeoefening in Enschede (en 
eigenlijk heel Twente), als EFC 
(opgericht in 1885) daar één van 
de eerste voetbaldemonstraties 
geeft, met daaraan verbonden 
allerlei volksspelen zoals hardlo-
pen, mastklimmen en turfrapen. 
Zo meldt de Tubantia van 17 
augustus 1886: “Het weder was 
prachtig, duizenden menschen, 
zoowel jong als oud kon men er 
vinden. Tegen drie uur begon de 
Footballclub met eenuitvoering 
te geven, die zeer de aandacht 
trok, het was bepaald interessant 
te zien, hoe vlug eenige heeren 
waren. Wij vernamen tevens, dat 
deze vereeniging voortaan elken 
Dinsdag op dezelfde plaats hunne 
wekelijkse oefeningen zullen 
houden”.
Voor de oorlog was er naast het 
voetbalveld ook het cricketveld 

te vinden van de Enschedesche 
Cricket Club (ECC), later PW-Cricket. 
Op het Volkspark werd gecricket 
vanaf 1908, en vanaf 1920 op 
een echt cricketveld. In 1942 
verhuisde PW-Cricket naar de 
velden bij Het Slagman. De ELTC, 
de Enschedesche Lawn Tennis Club 
werd opgericht in 1897 – en ook 
daarmee stond het Volkspark aan 
het begin van een lange traditie. 
De ELTC heeft zijn tennisbanen nog 
steeds op dezelfde plek, en ook 
het opvallende kantinegebouwtje 
heeft de tand des tijds overleefd. 
Sinds 2006 zijn de sportvelden van 
het Volkspark verdwenen, maar 
de sport is nog volop aanwezig in 
de wijk. Met de donkere dagen in 
het vooruitzicht, leest u in deze 
wijkkrant, hoe en waar u nu al 
kunt voorkomen dat de kilo’s er 
deze winter weer bijaan vliegen en 
het luie zweet de kans krijgt om 
zich vast te zetten tussen hart en 
bloedvaten. 
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Sport in de wijk

Cricket in het Volkspark [PW-Jubileumboek 1985].

Kom in beweging... 

Yogaschool, Emmastraat

Foto: Stadsarchief Enschede
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voor prestatie en het (beter) leren 
badmintonnen. Zowel voor jeugd 
als voor senioren is er bij BC Orion 
de mogelijkheid om vrij te spelen, 
training te volgen, competitie te 
spelen en/of aan toernooien deel 
te nemen. Bij de jeugd is het (be-
geleid) vrij spelen onderdeel van 
de training. Op dit moment heeft 
BC Orion zo’n 155 leden, waarvan 
ongeveer 105 senioren en 50 
jeugdleden. Als je kennis wilt ma-
ken of gewoon een keertje wilt ko-
men kijken, kan je gewoon langs-
komen op een maandagavond. Wil 
je meedoen aan de beginners- of 
gevorderdentraining? Meld je dan, 
bij voorkeur op de maandagavond 
om 19.30 uur, aan bij de zaalwacht 
of de trainer. Jeugd kan zich op 
de maandagavond om 18.00 uur 
melden bij de jeugdtrainer. Deze 
en meer informatie is te vinden op 
www.bc-orion.nl.

Bowls
Elke woensdagmorgen van 
september tot april kun je in 
de Pathmoshal terecht voor de 
bowlssport. Dan traint de EBV 
(Enschedese Bowls Vereniging). 
Bowls lijkt een beetje op Jeu de 
Boules, maar dan met grotere bal-
len die aan één zijde afgeplat zijn, 
zodat ze nooit recht lopen.  Kijk op 
https://enschedesebowlsvereni-
ging.nl/ voor alle informatie over 
de vereniging en de bowlssport.

Volleybal
Eveneens in de Pathmoshal traint 
en speelt Volleybalvereniging 
Twente05. Dit is dé toonaange-
vende volleybalvereniging in de 
regio, waarbij de sport zowel op 
competitieniveau (vanaf de eerste 
divisie) als recreatief beoefend kan 
worden. Meer informatie: 
https://twente05.nl/.

De Tubanten
Zou u graag willen sporten, maar 
heeft u een beperking of bent u 
chronisch ziek? Al of niet afhan-
kelijk van een rolstoel? Dan kunt 
u in deze regio terecht bij SVG De 
Tubanten. Helaas (nog) niet in 
onze wijk, maar op verschillende 
locaties in Enschede en Hengelo, 
biedt de omnisportvereniging 
diverse sportmogelijkheden aan, 
zoals badminton, boccia (een 
soort van jeu de boules), rolstoel-
dansen, rolstoelhockey, sport voor 
diabetes patiënten, tafeltennis 
(staand of zittend), waterbas-
ketbal, hydrofit zwemmen en 
recreatief zwemmen. De club biedt 
ruimte voor zowel wedstrijd- als 
recreatiesport, op elk niveau. 
Gezelligheid en gezondheid staan 
hierbij voorop. De vereniging telt 
350 actieve leden in de leeftijd van 

5 tot 85 jaar, afkomstig uit de hele 
regio. Daarnaast zijn er vele, goed 
opgeleide vrijwilligers actief, die 
de sporten begeleiden. Meer infor-
matie over de mogelijkheden kunt 
u vinden op www.detubanten.nl.

Vlak achter de buitensporttoe-
stellen in het Volkspark staat 
de sportschool Voeljefit.nu van 
Belinda Wijksma. 
Belinda’s sportschool is speciaal 
gericht op mensen die niet naar 
een grote sportschool willen en 
een eenvoudige maar knusse 
sportschool zoeken, op een 
unieke locatie. 

Voeljefit.nu is hier vanaf januari 
2018 officieel gevestigd. Vanaf 
dat moment werd zij ook al snel 
betrokken bij het plan om de 
buitentoestellen te plaatsen. Dit, 
omdat de Volksparkcommissie de 
huidige locatie van de toestellen 
aanwees, en de initiatiefnemers 
verwees naar Belinda. Vanwege 
haar betrokkenheid bij de plaat-
sing, gingen we met haar in 
gesprek.

Outdoor en indoor
Vanuit de sportschool kijk je recht 
op twee van de drie cirkels met 
toestellen. Belinda weet dan ook 
te vertellen dat de toestellen 
vaak worden gebruikt, vooral in 
de uren vóór en na kantoortijd. 
Regelmatig ziet ze sterke jongens 
zichzelf optrekken aan de ‘battle’-
rekken. Ook de Crosstrainer en de 
Hipswing zijn vaak in gebruik. Zelf 
maakt Belinda ook regelmatig ge-
bruik van de toestellen voor haar 
sportschool en het Volkspark zelf. 
Zo biedt ze twee keer per week 
(op maandagavond en woensdag-
avond) een bootcamp aan, en één 
keer per week (op zondagmiddag) 
een hardloopclinic. In de afgelo-
pen zomermaanden gaf ze zelfs op 
specifieke tijden instructies. Maar 
het gebruik van de toestellen wijst 
zich eigenlijk vanzelf. Nu beperkt 
ze zich tot een enkel advies als ze 
ziet dat mensen een toestel hele-
maal verkeerd gebruiken. 

In de gezellig ingerichte en zeer 
lichte sportschool zelf kun je in 
twee circuits van toestellen alle 
spiergroepen op de juiste manier 
trainen. Hierbij is altijd begelei-
ding bij. Daarnaast kun je per-
soonlijk of in tweetallen begeleid 
worden bij je training. Er is een 
fysiotherapeut aanwezig om te 
helpen bij specifieke problemen. 
Ook worden er spinninglessen 
gegeven. Omdat een gezonde 
leefstijl niet alleen voldoende 
beweging betekent, wordt er ook 
voedingsadvies gegeven. 
Sinds 2011 is Belinda gecertifi-
ceerd voedingsdeskundige/consu-
lent. Tot slot is er een zonnebank 
met speciale Collatan-lampen, die 
niet alleen een mooie bruine tint 
geven, maar ook je huid verbete-
ren en veroudering tegengaan.

Sportvasten
Sinds kort is Belinda in het bezit 
van het certificaat Sportvastcoach. 
Sportvasten is een nieuw con-
cept, waar bij je in 10 dagen tijd 

je stofwisseling omzet van een 
suiker- naar een vetverbranding. 
Dit gebeurt via 3 afbouwdagen, 3 
vastendagen en 4 opbouwdagen. 
In die tijd maak je gecontroleerd 
de ‘switch’ naar een gezondere 
voeding met behulp van voe-
dingssupplementen, groente- en 
fruitsappen, en tot slot weer 
een volledig voedingspatroon. 
Daarbij beweeg je iedere dag, 
20-30 minuten per dag, in je eigen 
hartslagzone. Dit is zeer effectief 
bij het afvallen: je verandert niet 
alleen je voedingspatroon, maar 
beweegt ook daarbij op een ver-
antwoorde manier. De kuur maakt 
je fitter, slanker, en verbetert je 
hart- en longfunctie. 
Vanaf begin november wordt ook 
de Vegan Switch aangeboden, 
een vergelijkbaar traject dat meer 
gericht is op ontgiften en zweten, 
met alleen veganistische voeding. 
Meer informatie over alle moge-
lijkheden (bijv. een gratis proefles) 
kun je vinden op www.voeljefit.nu

Tafeltennis 
In de gymzaal aan de 
Mina Krusemanstraat vind je de 
grootste tafeltennisvereniging 
van Twente, nl. DTS, wat staat 
voor Door Training Sterk. Binnen 
D.T.S. kun je op alle niveaus spe-
len; zowel op competitieniveau 

als op recreatief niveau kun je een 
balletje slaan. Daarnaast worden 
verschillende andere activiteiten 
(kaartavonden, feestavond, etc.) 
georganiseerd, waaraan door 
iedereen kan worden meegedaan. 
Kijk vboor meer informatie op: 
www.dtsenschede.nl.
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Sport voor mensen met een beperking

Voeljefit.nu in het Volkspark

Belinda en Mariska. Foto: Eelco Collou
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OKTOBER AKTIE
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Het hondenrenveld: 
einde… of een nieuw begin?

Het hondenrenveld was een 
groot succes. Vele honden en hun 
baasjes hebben hier de afgelopen 
zes jaar veel plezier van gehad. 
Nu kunnen zij helaas alleen maar 
terecht op het veld in het Volks-
park. Een plek met veel schaduw. 
Het zou fantastisch zijn als er op 
een andere plek, bijvoorbeeld bij 
de bogen of op het veld naast het 
fietspad tegen het gymlokaal, 
een alternatieve mogelijkheid zou 
komen. Een actieplan van honden-
liefhebbers zou welkom zijn.
Op 20 augustus hebben een aantal 
vrijwilligers het hondenrenveld 
ontdaan van de hekken. Het was 
een gezellige morgen met sleu-
telen en snoeien. De hekken zijn 
al hergebruikt in het Volkspark. 
Maar t.z.t. krijgen wij weer nieuwe 

hekken van de gemeente die we 
voor de moestuin en/of toch voor 
een nieuw hondenrenveld kunnen 

gebruiken. Dank aan Ank, Gea, 
Hans, Johan, Toon en Harrie voor 
hun werk.
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Adverteren  
in de 
wijkkrant?

www.collook.nl
info@collook.nl

9 oktober & 11 december
Workshop 3-D Printen
TwenSpace; 
Robson, Emmastraat

11 oktober
17:00 - 21:00 uur
Open Dag Voltijdstudies
Saxion Hogeschool 

19 t/m 27 oktober
Herfstvakantie 
Halloween-kermis 
Volkspark

t/m 20 oktober
Tentoonstelling Jan Broer (fo-
tografie) en Ellie Bloemendaal 
(sieraden) 
Galerie Dédé Grutzmacher;
Robson, Emmastraat

13 november
Workshop Lasersnijden 
TwenSpace; 
Robson, Emmastraat

AGENDA

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 Kinder-
mishandeling (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

Telefoon nummers

Galerie Dédé Grützmacher

Fotografie en sieraden in Galerie 
Dédé Grutzmacher
Tot en met 20 oktober a.s. kunt u 
genieten van de dubbeltentoon-
stelling van Jan Broer (fotografie) 
en Ellie Bloemendaal (sieraden) in 
Galerie Dédé Grutzmacher. 
De galerie zit in het Robson-
pand aan de Blekerstraat 165 te 
Enschede en is geopend op vrijdag 
t/m zondag van 14:00-17:30 uur. 
Liever op een ander tijdstip? 
Maak dan telefonisch een af-
spraak: 0613987071.
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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

Bestuur in 2019
Voorzitter: 
Lex Pauka, 
Secretaris: 
Dédé Grützmacher,
Penningmeester: 
Harrie Slump,
Bestuurslid:
Anneke Coops,
Daan Ooms;
Marieke van der Heijden,
Redactie wijkkrant:
Alke de Kroes,
Hilde Agterbos,
Vormgeving en drukwerk: 
Eelco Collou, 
Fotografie:
Marlein Langenhof
Werkgroep Kunst en Cultuur: 
Anneke Coops,
Adverteren: 
info@collook.nl

Column

    Emmastraat, oktober 2019

Matzes van Hollandia

Ha Patrick,
Wat leuk dat we elkaar hebben leren kennen. We groetten elkaar welis-
waar als onze honden elkaar kruisten, maar daar bleef het bij. Inmid-
dels hebben we afgesproken samen de achterkant van de wijkkrant te 
verzorgen. 
Bier werd al in de tachtiger jaren in het voormalige ziekenhuis gedron-
ken. Na een keizersnee verbleef ik meer dan een week op de kraamaf-
deling van het voormalige ziekenhuis. Ik kreeg het advies om elke dag 
een flesje donker bier te drinken om het zog op gang te brengen. Het 
keukentje met de koelkast grensde aan het balkonnetje met uitzicht 
over de Prinsestraat. Vervuld van heimwee keek ik uit over de koepel 
van de synagoge die glansde in de ondergaande zon. Toen wist ik nog 
niet dat deze wijk mijn buurt zou worden, laat staan dat het ziekenhuis 
over dertig  jaar studenten zou huisvesten.
Een bijzondere, diverse wijk. Het is zondagmiddag terwijl ik dit schrijf. 
Het is nu rustig op het kruispunt van de Emmastraat en de Korte-
naerstraat. Door de week is dat wel anders. Een bonte stoet van pas-
santen trekt voorbij; de vele nationaliteiten uit het Macandraflat met 
hun ratelende rolkoffers richting station, Duitse Saxion studenten die 
hun auto in de wijk parkeren, studenten op hun swapfietsen, ouders 
met bakfietsen die hun kinderen naar school brengen en uiteraard hon-
deneigenaren uit de buurt die naar het park gaan. Tijdens de spitsuren 
vult het vele verkeer de stoet aan. Er is geen stoplicht, maar op ons 
kruispunt is altijd veel te doen. Zelfs ’s avonds en ’s nachts zie je vaak 
wel iemand lopen of fietsen, regelmatig zijn het studenten die uit de 
stad komen. Een levendig gebeuren.
Vanuit onze tuin kijk ik uit op het bovenste deel van de fabriek van 
Hollandia in de Nieuwstraat.  Ik zie de prachtige statige letters op de 
voorgevel ‘N.V.  Paaschbroodfabriek Hollandia’. Op maandagochtend 
ruikt het heerlijk naar vers gebak-
ken brood. Mijn favoriete ochtend is 
woensdag, dan ruikt het naar kaneel 
broodjes. De vrachtwagens die het 
fabriekje bevoorraden of de matzes 
ophalen, blokkeren soms de hele 
straat, maar wat mij betreft mag dat. 
Ik zou de geur vreselijk missen als er 
geen matzes meer in onze wijk worden 
gebakken.

Lidy

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. 


