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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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Coronatijd - langzaam maar zeker 
een herstart
Nu de zomer is aangebroken, lijkt 
de wereld weer langzaamaan te 
gaan herleven. Inmiddels kunt 
u weer naar de kapper, de mani- 
en/of pedicure, de fysio- en de 
podotherapeut - tenzij u ziekte-
verschijnselen vertoont, zoals 
verkoudheid en koorts. Ook de 
terrassen zijn weer open, met in 
achtneming van de anderhalve-
meterregel. Ook andere organisa-
ties en instellingen starten hun 
activiteiten weer op. We noemen 
er een paar. 

Synagoge
De synagoge is per 1 juli weer 
open, weliswaar met aangepaste 
tijden (di, wo, do en zo van 11-15 
uur) en diverse extra maatregelen. 

Zo zullen er geen rondleidingen 
zijn, en moeten bezoekers hun 
komst van tevoren aanmelden. 
Extra hygiënemaatregelen worden 
toegepast voor de audiotours 
(bijv. desinfectie en wegwerp-oor-
tjes). Baliemedewerkers worden 
afgeschermd en ook wordt er 
toegezien op handhaving van de 
anderhalve-meterregel in de ver-
schillende synagogeruimtes. 
Voor meer info:  
www.synagogeenschede.nl

Yogaschool Emmastraat  
De yogaschool aan de Emmastraat 
is ook weer deels begonnen. De 
groepslessen Hatha-Yoga worden 
voorlopig in het Volkspark gege-
ven. In september wordt gestart 
met de Basiscursus Raja Yoga. Wil 
je deelnemen? Of meer informa-
tie? Kijk op: www.yogaschool.nl 

of neem contact op met eigenares 
Ylvy Vaanholt: 053-4336887  
(ma-vrij 9:00-17:00u).

Sportscholen
Fysiofit en Voeljefit hebben hun 
activiteiten (deels) opgestart, 
maar alleen buiten. Dus heeft 
Fysiofit een deel van de parkeer-
plaats ingericht met een grote 
tent als buitensportschool. Voel-
jefit heeft een aantal toestellen op 
het terras bij de school geïnstal-
leerd onder grote parasols. Bij 
beide scholen geldt dat je je van 
tevoren moet aanmelden, omdat 
er maar tien mensen tegelijk kun-
nen sporten (inclusief instructeur). 
Daarom hebben leden voorrang.  
Geen lid? Lid worden kan natuur-
lijk altijd. Meer informatie:
www.fysiofit.nl  
www.voeljefit.nu. 

Lex Pauka

We hadden net het schema voor 
de wijkspreekuren in 2020 huis 
aan huis laten bezorgen in de 
wijk. Toen brak de crisis uit en 
mocht niemand meer de deur uit. 
Bovendien waren we bezig een 
nieuwe website te maken omdat 
de oude website door technische 
problemen uit de lucht was. 
Opeens hadden we geen andere 
mogelijkheid meer om met de 
wijkbewoners te communiceren 
dan met de wijkkrant. Inmiddels 
zijn we onze activiteiten weer 
stap voor stap aan het opstarten.

Wijkspreekuur, maar dan anders
Omdat u met uw vragen over 
veiligheid, leefbaarheid, zorg en 
welzijn, verkeer en dergelijke, 
niet naar het wijkspreekuur kunt 
komen, verzoeken wij u een 
mailtje te sturen naar secretaris@
horslandenveldkamp.nl.  

Dan zorgen wij ervoor dat u in 
contact komt met de persoon of 
instantie die u verder kan helpen. 
Kunt u niet mailen?  
Bel dan naar 06 13 98 70 71.  

Budget aanvragen
Coronacrisis of niet, als u een plan 
heeft voor de verbetering van het 
leefklimaat in de wijk, kunt u een 
aanvraag indienen bij secretaris@
horstlandenveldkamp.nl.
Dan bespreken wij uw voorstel in 
het bestuur en laten u snel daarna 
weten of u kunt beschikken over 
het door u gevraagde deel van het 
wijkbudget. 

Bestuursvergadering online 
Aangezien de wijkraad voor een 
deel bestaat uit mensen die extra 
risico lopen vinden we het onver-
antwoord om als bestuur lijfelijk 
bij elkaar te komen. Daarom 
hebben we besloten, zolang de 
situatie dat nodig maakt, online te 

vergaderen. Als de website weer 
in de lucht is houden wij u via 
dat kanaal op de hoogte van de 
belangrijkste besluiten.

Nieuwe website 
We werken met man en macht om 
de nieuwe website zo snel moge-
lijk bereikbaar te maken. Zodat we 
u kunnen informeren over wat er 
allemaal speelt in de wijk. 

Openbare wijkvergaderingen
De openbare wijkvergaderingen 
zijn een belangrijk middel om te 
beslissen over aanvragen uit het 
wijkbudget groter dan € 1000. 
Maar het zal nog wel even duren 
voordat we daarover weer als 
gebruikelijk met u kunnen over-
leggen. Wij kijken nu naar andere 
mogelijkheden om u bij dat soort 
beslissingen te betrekken. Heeft 
u een idee? Ik hoor het graag via 
voorzitter@horstlandenveldkamp.nl 
Een belletje naar 06 224 83 953 
mag ook. 

Probeer gezond te blijven, dan 
doen wij dat ook.

Wat doet de wijkraad in de coronacrisis?

Humanitas zoekt vrijwilligers
voor gezinsondersteuning
Gezinsondersteuning van Humanitas 
koppelt vrijwilligers aan gezinnen in 
Enschede die lichte opvoedondersteuning 
nodig hebben (hun netwerk vergroten, 
aandacht verdelen tussen de kinderen, 
sociale activiteiten ondernemen, etc). 
Juist in deze periode zijn er veel gezinnen 
die behoefte hebben aan steun, ook 
al omdat zij opzien tegen de lange 
zomervakantie. 
Hebt u ervaring met opvoeden en wilt 
u vrijwilliger worden? Neem contact op 
met Marijn Bengevoord, coördinator 
Gezinsondersteuning, 06-35112926 of 
m.bengevoord@humanitas.nl 
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Niek Rengers

Gerard Wieffer

De handdruk bij binnenkomst is 
ferm. Het lijken eerder de handen 
van een handwerker dan van een 
wetenschapper. Niek Rengers. 
“Zeg maar Niek en laten we 
tutoyeren.” Voelt nog een beetje 
onwennig als je een voor jou nog 
onbekende tachtiger ontmoet. 
Maar het went snel. Het huis aan 
de Kortenaerstraat is sfeervol 
ingericht. Diverse voorwerpen 
hebben China als onderwerp. 
Boeken, kleden. Ornamenten aan 
de muur. En verder veel portret-
ten van de familie. 

Niek kreeg landelijke bekendheid 
toen hij in 2014 uit handen van de 
Chinese president Xi Jinping een 
prijs ontving voor zijn belangrijke 
bijdrage aan het wetenschap-
pelijk werk van de universiteit 
van Chengdu. In totaal heeft hij 
bijna twee jaar van zijn leven in 
Chengdu gewerkt. Twee keer per 
jaar een week of vier. Vorig jaar is 
hij gestopt. “Het is mooi ge-
weest,” zegt hij. Als ik hem vraag 
naar overeenkomsten tussen Tuk-
kers en Chinezen,  aarzelt hij even 
en haalt ondertussen koffie uit de 
keuken. Bij terugkomst beschrijft 
hij zijn eerste kennismaking met 

mensen uit onze regio. Dat was 
in ’71 toen hij bij het ITC ging 
werken. Hij vond de mensen te-
rughoudend, bescheiden en soms 
zelfs met een lage eigendunk. 
“Dat is in de afgelopen vijftig jaar 
wel veranderd,” vindt Rengers. 
Nog even terug naar China en 
de Chinezen. Hij vond hen zeer 
leergierig en ook aardig. Heeft er 
ook veel goede vrienden gemaakt. 
Heeft de taal nooit leren spreken. 
Een simpel woordje kan, afhan-
kelijk van hoe je het uitspreekt, 
wel zes verschillende betekenis-
sen hebben. “Daar moet je ook 
een muzikaal brein voor hebben,” 
meent Niek. 
De geboren Wageninger, heeft ook 
al relatief snel nadat hij hier kwam 
wonen, zijn entree in de plaatselij-
ke politiek gemaakt. In de periode 
’74-’78 was hij fractievoorzitter 
van de PvdA in de gemeenteraad. 
Ouderen onder ons zullen wel-
licht hem uit die tijd nog kennen. 
Samen met de PPR-PSP en CPN 
(wat was dat ook alweer, opa?) 
vormden ze een links programma-
college. “Het was,” zo vertelt 
Niek, “de tijd getekend door de 
neergang van de textielindustrie. 
Veel fabrieken waren failliet en de 
gebouwen en terreinen dreigden 
te worden opgekocht door de vrije 
markt. De gemeente had daarom 
besloten veel van die terreinen op 

te kopen voor gemeenschappelijke 
doeleinden. Door de vraag (mede 
door de gemeente zelf aangewak-
kerd) én door de alsmaar stijgende 
rentelasten waren de kosten 
voor woningbouwverenigingen 
bijna niet meer op te brengen en 
moesten de terreinen beneden 
de boekwaarde verkocht worden. 
De gemeente ging failliet en 
werd een artikel-12-gemeente.” 
Toch zegt Rengers dat hij er trots 
op is dat ze het toen zo hebben 
aangepakt. “Het zelfbewustzijn is 
gegroeid,” zegt hij, “en Enschede 
heeft in de afgelopen decennia 
laten zien dat ze iets moois van de 
stad heeft kunnen maken.”
En toch is er nog genoeg te wen-
sen over, valt uit de mond van 
deze geëngageerde tachtiger op te 
maken. Hij denkt nog steeds actief 
mee over een aantal gemeente-
lijke kwesties. Met name over de 
mobiliteit. Rengers is van mening 
dat er nooit echte keuzes zijn ge-
maakt voor het gebied binnen de 
singels. “Het zou alleen toegan-
kelijk voor bestemmingsverkeer 
moeten zijn, maar er worden nog 
steeds te veel concessies gedaan 
aan het doorgaande autoverkeer,” 
vindt hij. “Wil Enschede echt de 
fietsstad van Nederland worden, 
dan moet er nog wel wat gebeu-
ren.” Op 9 maart is de mobiliteits-
visie in de gemeenteraad vastge-
steld (zie: www.enschede.nl/sites/
default/files/Mobiliteitsvisie-
Infographic-0.pdf). 
Tot slot nog een paar woorden 
over onze wijk. “Blij dat ik hier 
woon,” zegt Rengers. De sociale 
contacten zijn wel wat minder dan 
vroeger (bijvoorbeeld, de afname 
van de straatborrels). Waardering 
voor het werk van de wijkraad. 
Bewoners worden gewaardeerd 
om hun ideeën, maar ook gesti-
muleerd om zélf de handen uit de 
mouwen te steken. Aan hem zal 
het niet liggen. “Dank u wel, sorry, 
dank je wel, Niek Rengers.”
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Bijzondere buurtbewoner
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Nieuwe bewoners  
Zuiderspoorflat-complex 
De nieuwe Zuiderspoorflat is 
inmiddels gereed en ook de hui-
zen daarachter zijn (bijna) klaar. 
We heten nieuwe wijkbewoners 
van harte welkom en wensen de 
teruggekeerde oud-bewoners van 
de  flat een prettige herstart in 
onze wijk (voor zover zij tijdelijk 
verder weg hebben gebivakkeerd). 
Wel zijn we erg benieuwd naar het 
nieuwe complex. Dus vragen we 
bewoners om zich te melden als 
ze ons willen vertellen hoe het 
nieuwe appartement of huis be-
valt. Graag uw reactie per mail aan 
redactie@hlvk.nl of per telefoon 
aan 06-51179581.

Kaliber Kunstenschool
Ook Kaliber Kunstenschool is 
weer gestart met (fysieke) lessen 
op de verschillende locaties. Ook 
hier is van alles aangepast aan de 
omstandigheden: verkeersborden, 
plastic schermen en desinfectie-
palen. Een aantal groepslessen 
(musical, theater, dans) gaan bui-
ten plaatsvinden. Sommige lessen 
blijven echter online aangeboden 
worden. Meer info is te vinden op 
de Facebook-pagina, het Youtube-
kanaal en de website van Kaliber: 
www.kaliberkunstenschool.nl. 

Herhaalde oproep 
Redactielid Veldkamp
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.

Galerie Dédé Grützmacher 

Hilde Agterbos

In het vernieuwde Robson - als 
je ervoor staat: helemaal rechts 
- heeft Dédé Grützmacher vorig 
voorjaar haar galerie heropend. 
Heropend, omdat dit het tweede 
leven is van de galerie. In de 
jaren ’80 en begin ’90 runde Dédé 
samen met haar man, kunste-
naar Willem Migchelbrink, onder 
dezelfde naam een galerie aan 
huis, aan de Blekerstraat. Willem 
overleed plotseling in 2016. Mede 
als herinnering en eerbetoon 
aan hem, heeft Dédé de galerie 
opnieuw in het leven geroepen. 
Na 23 jaar.

“Het was Willem die mij in de 
kunst heeft geïntroduceerd”, ver-
telt Dédé. Willem had de AKI ge-
daan en als afronding Ateliers 63; 
zelf had Dédé een achtergrond als 
bezigheidstherapeute. “In die zin 
was ik wel met creativiteit bezig, 
maar op een heel ander niveau. 

Willem leerde mij écht naar kunst 
kijken. Ook is hij met de galerie 
begonnen, want in die tijd was er 
in Enschede weinig podium voor 
kunstenaars.” Samen startte het 
jonge paar een mini-galerie achter 
het huis aan de Blekerstraat. “De 
galerie richtte zich vroeger al-
leen op schilderijen en keramiek. 
Willem kende vanuit Amsterdam 
kunstenaars die via hem bij ons 
kwamen exposeren.”

Nu richt Galerie Dédé Grützmacher 
zich niet meer alleen op schilde-
rijen en keramiek. “Het kan van 
alles zijn, wat op mijn pad komt 
en wat ik leuk vind.” Bijvoorbeeld 
een kunstenaar die sieraden 
maakt van plastic afval, of de 
passe-partout-kunst van Toon Go-
vaerts. De tentoonstelling van de 
schilderijen van Bert de Haan was 
een groot succes. “De kunst zelf is 
belangrijk, natuurlijk,” stelt Dédé, 
“maar ook het verhaal àchter de 
kunst; het verhaal van de kun-
stenaar telt.” Daarbij is het niet 
van belang of iemand full-time/

professioneel kunstenaar is. Het 
gaat om originaliteit en passie. 
Dédé streeft er naar een podium te 
bieden aan diverse kunstenaars, 
uit Twente en ook daarbuiten, en 
zeker ook onbekend talent.

Dédé vindt het verder belangrijk 
om met de kunstenaar samen te 
kijken naar wat er geëxposeerd 
gaat worden en hoe. “Het is geen 
kwestie van zomaar wat ophan-
gen. Je moet goed kijken naar wat 
bij elkaar past, kleurencombina-
ties, formaten, of thema’s. Het is 
spannend om de blik van de kijker 
te sturen.” 

Drie middagen per week (vrijdag, 
zaterdag en zondag) van 14:00-
17:00 uur is de galerie open. 
Daarnaast is er bezoek mogelijk 
op afspraak. “Ja, dat gebeurt vrij 
veel. Er zijn klanten die mij en de 
galerie nog kennen van vroeger 
- en die komen nu weer terug. 
Daarnaast adverteer ik een beetje, 
zoals in het blad “Kunst en Cul-
tuur Twente.”  

Lezersreacties
Ook de laatste wijkkrant gaf aanleiding aan u om te reageren. Daar 
zijn we blij mee, want we willen graag gevoed worden door uw 
ideeën, meningen, grieven, klachten, en dergelijke. Daarom: geef uw 
reactie: redactie@hlvk.nl of bel 06-5117981.

Helaas is de galerie op 
dit moment, vanwege de 
corona-maatregelen, tot 
nader order gesloten. Maar 
als de versoepelingen door-
gaan en er weer een nieuwe 
tentoonstelling kan komen, 
dan is iedereen natuurlijk 
van harte welkom.

Poezenman
Zo riep met name het artikel over 
de Poezenman veel reacties op. 
De meeste mensen waarderen 
het initiatief van Jim heel erg. Er 
was zelfs een lezeres die op-
perde dat de wijk zich hierover 
moest bekommeren - met andere 
woorden, de kosten zouden niet 
alleen op Poezenman’s schouders 
moeten liggen. Zelf wilde zij ook 
graag bijdragen. Onder meer is 
haar opmerking doorgespeeld 
aan de Wijkraad. 

Vergrijst de wijk? 
In de vorige wijkkrant kon u een 
artikel lezen met de titel “Ver-
grijst de wijk?” De bewoners van 
het betreffende pand aan de 
Emmastraat willen hierop graag 
een reactie geven. Nadat zij het 
geheel kochten, is het binnen 
nieuw opgebouwd, daarna is de 
buitenkant verbeterd. Het was de 
wens de gevel van het pand in de 
oude staat te herstellen - zoals de 
twee buurpanden. Helaas bleek 
dat niet mogelijk, omdat verwij-
dering van de bestaande verf het 

voegwerk en de oude bouw-
stenen te zeer zou aantasten. 
Opnieuw schilderen was daarom 
dus de enige mogelijkheid. Daar-
bij is uit praktische overwegingen 
bewust voor de kleur donkergrijs 
gekozen, wat aanleiding gaf voor 
de redactie om aan de term ‘ver-
grijzing’ te denken. Dat deze term 
negatief uitgelegd kan worden, 
is door de redactie over het hoofd 
gezien. De redactie benadrukt 
dan ook dat ze geenszins afbreuk 
wil doen aan de kwaliteit van de 
opknapbeurt van het genoemde 
pand. Integendeel. 
Ook stond er een fout in het arti-
kel: er is geen bedrijf gevestigd, 
het wordt puur voor bewoning 
gebruikt. Waarvan akte. 
In het artikel werd mede aan-
gekondigd dat er een tweede 
deel over de Prinsestraat 3 zou 
volgen. Dit houdt u nog te goed. 
Door de coronamaatregelen kon 
bepaald onderzoek naar het pand 
niet plaatsvinden en was contact 
met de eigenaars en de huidige 
gebruikers van het pand niet 
mogelijk.

Ondernemer in de Wijk

Hoe beleeft u de coronatijd? 
De redactie van de Wijkkrant wil 
graag weten hoe u de coronatijd 
beleeft. Zowel in het begin, toen 
de lockdown in volle gang was, 
als nu - nu de maatregelen steeds 
meer versoepeld worden. 
Hebt u het als een aanslag op uw 
(mentale) gezondheid ervaren, of 
bent u juist nieuwe dingen gaan 

 

ondernemen? Hebt u een grote 
opruiming thuis georganiseerd of 
bent u een klusproject gestart dat 
al lang op zich liet wachten? Of 
hebt u een oude hobby heront-
dekt, een nieuwe opgepakt of 
een prachtig inzicht opgedaan? 
We horen het allemaal graag! Uw 
reacties kunt u kwijt op 
redactie@hlvk.nl 
of bel: 0651179581.  
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Onze wijk in de oorlog

Hilde Agterbos

Vanwege de lockdown-maat-
regelen om het coronavirus te 
beteugelen, zijn veel herden-
kingsmomenten en festiviteiten 
rondom 75 jaar bevrijding niet 
doorgegaan. Toch willen wij 
graag even stilstaan bij wat er 
in onze wijk tussen 75 en 80 jaar 
geleden is gebeurd. Dit doen wij 
aan de hand van enkele pro-
minente en minder prominente 
locaties uit de wijk. 

Volkspark
Het Volkspark speelde in de oorlog 
een hoofdrol bij de terugkomst 
van grote groepen krijgsgevan-
genen uit Duitsland. Op 9 juni 
1940 stroomde het park vol met 

terugkerende soldaten, 1870 man. 
Zij kregen allemaal een knip- en 
scheerbeurt en een eenvoudige 
maaltijd aangeboden, alvorens zij 
werden verdeeld over verschillen-
de adressen waar zij tijdelijk zou-
den verblijven. Op 15 juni kwamen 
er nog eens 700 in Enschede aan. 
 
Na de oorlog werd het Volkspark 
de plaats voor het Oorlogsmonu-
ment, de beeldengroep van Mari 
Andriessen. Al in 1946 kreeg deze 
de opdracht voor het monument 
van de gemeente Enschede, die 
hiermee de een van de eerste 
was in Nederland, vooral als het 
de herdenking van alle verschil-
lende slachtoffergroepen betreft. 
Het duurde enige jaren voordat 
de beelden klaar waren: op 4 
mei 1953 werd het monument 
onthuld.  

De villa’s van de gebroeders 
Menko aan de Tromplaan 
Aan de Tromplaan staan vlak bij 
het Volkspark twee prachtige 
villa’s - beide gebouwd door archi-
tect De Bazel - en beide met een 
oorlogsverleden. Voor de oorlog 
zijn de villa’s eigendom van de 
broers Menko, van de bekende 
textielfabrieken. Op nummer 
55 (nu kantoor IAA Architecten) 
woonde de weduwe van Miljam 
Menko, Bertha Menko-Edersheim. 
Op nummer 52 (nu kantoor 
Oxilion/Apollo en Fundaments) 
woonde Sig Menko en zijn vrouw 
Emmy Menko-van Dam. In maart 
1941 wordt hun huis gevorderd 
door de Duitsers: ze vestigen 
hier de Ortskommandantur, het 
plaatselijke hoofdkwartier van de 
Sicherheitsdienst (SD). Sig Menko 
is voorzitter van de Joodsche Raad 
en wordt derhalve regelmatig 
bij de SD ontboden - dus in zijn 
eigen huis (!) - om boodschappen, 
zoals verordeningen maar ook 
doodsberichten, aan de Joodse 
gemeenschap door te geven. Ook 
de weduwe Menko-Edersheim 
moet haar huis uit: de villa wordt 
een ‘Wehrmachtsheim’, de plaats 
waar Duitse soldaten en officieren 
zich kunnen ontspannen. Na de 
oorlog betrekken Sig en Emmy, 
die de oorlog hebben overleefd 
in de onderduik en - na hun ar-
restatie - in Theresiënstadt, hun 
huis weer. Na hun overlijden doet 
de villa tot 1980 dienst als Joods 
bejaardenhuis. De villa van Miljam 
aan de overkant wordt verkocht 
en omgebouwd tot hotel (hotel 
Memphis). 

Het voormalige St. Joseph-
ziekenhuis, Ariënsplein 
Het ziekenhuis werd in de oor-
log nog gerund door de Zusters 
Franciscanessen uit Denekamp. 
Moeder-overste was de baas - en 
deze liet zich niets vertellen, ook 
niet door Duitse officieren. Zo liet 
ze ooit een gearresteerde Joodse 
juffrouw ontsnappen. Zij deed zich 
voor als ziek, en moest onderzocht 
worden. De agenten moesten 
maar op de gang wachten. In de 
tussentijd verdween de arrestante, 
met koffer en al. Moeder-overste 
hield vol dat ze naar buiten was 
gegaan, maar de agenten konden 
haar daar niet vinden. Waar-
schijnlijk is ze via het sluip-door-
kruip-door-gangenstelsel van 
het ziekenhuis naar een andere 
ruimte gebracht, vanwaar ze na 
verloop van tijd verder is gevlucht 
en ondergedoken. Bekend is dat er 

veel mensen, Joden en niet-Joden, 
korte of langere tijd hebben on-
dergedoken gezeten op de zolders 
van het ziekenhuis. Met name 
de zolder van de kapel was een 
geschikte plek, omdat die erg ge-
vaarlijk was om te betreden. Ook 
werden mensen die op de vlucht 
waren voor het Nazi-apparaat, 
‘verborgen’ als patiënt met een 
besmettelijke ziekte, zoals tyfus, 
tbc of difterie. Duitsers waren daar 
als de dood voor, en waagden zich 
niet op een ziekenafdeling met 
zulke patiënten. 

Stolpersteine in de wijk
Voor wie het niet weet: stol-
persteine (struikelsteentjes) zijn 
persoonlijke herdenkingstekens 
die in het trottoir voor de huizen 
van vervolgingsslachtoffers uit 
de Tweede Wereldoorlog gelegd 
worden. Het zijn kleine betonnen 

keitjes met een messing plaatje, 
waarin de naam van het slachtof-
fer, geboortejaar en de vervol-
gingsgeschiedenis is gestanst. 
De steentjes worden met de hand 
gemaakt. In onze wijk zijn sinds 
2012 nu 17 steentjes gelegd. Op 
de nieuwe website zal een lijst ko-
men van alle steentjes die in deze 
wijk zijn en nog worden gelegd. 
De werkgroep Stolpersteine 
Enschede draagt zorg voor de 
plaatsing van Stolpersteine en 
voor het bijbehorende achter-
grond-onderzoek. De werkgroep 
bestaat geheel uit vrijwilligers 
en is volledig afhankelijk van do-
naties. Wilt u een stolperstein in 
onze wijk sponsoren of anderszins 
aan dit project bijdragen? Kijk dan 
op www.stolpersteine-enschede.
nl/ikdoneer. 

Sinds de uitbraak van het corona-
virus staat ons leven volledig op 
z’n kop. Duizenden mensen zijn 
door het virus getroffen, met vaak 
heel ernstige gevolgen. We voelen 
angst. Verdriet. We missen elkaars 
nabijheid. Velen dreigen inmid-
dels ook hun baan en inkomen te 
verliezen, en niemand weet hoe 
lang dit alles nog gaat duren. 
Deze situatie doet een beroep op 
onze veerkracht en ons aanpas-
singsvermogen.
In moeilijke tijden leren we dat 
veerkracht ontzettend belangrijk 
is. De natuur is daar een ster in: 
bijna altijd zijn er terugvalopties 
ingebouwd. We hebben, bijvoor-
beeld, twee nieren, terwijl één 
nier op zich voldoet. En twee lon-
gen. Puur voor de zekerheid, voor 
de veerkracht die maakt dat we 
onvoorziene tegenslagen kunnen 
opvangen.

Hoe zorgen we voor genoeg veer-
kracht in onze samenleving? De 
afgelopen maanden is gebleken 
dat we best veel tegenslagen kun-
nen opvangen. Maar we stuiten 
ook op grenzen.
Het blijkt dat onze economie niet 
altijd even veerkrachtig is. Soms 
zijn we te afhankelijk van grond-
stoffen uit China. Van apparaten 
uit Amerika. Van goederenver-
voer, internationale medicijn- en 
voedselketens en intensief woon-
werkverkeer.
Dat beperkt ons zowel in crisistijd 
als tijdens het herstel dat daarop 
zal volgen. Zeker ook met het 
oog op de klimaatverandering en 
andere problemen die ons nog te 
wachten staan.
Dat vraagt een goede balans tus-
sen een mondiale en lokale aan-
pak. Met – wellicht – meer eten uit 
de eigen streek. Lokaal vakman-

schap, hergebruik van materialen 
en wereldwijde innovaties. Een 
circulaire economie. Dat is zo mak-
kelijk nog niet, maar moet toch 
haalbaar zijn. 
Graag hoort Natuur en Milieu 
welke mogelijkheden jij ziet voor 
een meer duurzame en veerkrach-
tige economie. Deel je mening en 
ervaringen via  
berg@natuurenmilieuoverijssel.nl 
De reacties worden meegenomen 
in de plannen voor de komende 
jaren.

8 9

Foto: Evertjan Hannivoort.
 
In een sterk gereguleerde  
ceremonie werden ook dit jaar 
op 4 mei kransen gelegd bij het 
Oorlogsmonument.

Ter herinnering Natuur en Milieu Overijssel vraagt uw input
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Een bijzonder bedrijf

Gerard Wieffer

Een groot deel van de inwoners 
van onze wijk heeft als kind al 
kennisgemaakt met matzes. 
Als ze tenminste in Twente zijn 
opgegroeid. Al 57 jaar worden de 
basisschoolleerlingen van groep 
1-8 elk jaar met Pasen verrast 
door matzes. Helaas kon dat dit 
jaar niet gebeuren. Sinds vorig 
jaar worden nog eens 500.000 
kinderen getrakteerd op deze 
beroemde Twentse cracker in het 
nationaal schoolontbijt. Mede 
dankzij de Universiteit van 
Wageningen. En ook eerstejaars 
studenten vinden nu in hun 
studentenbox dit product, dat 
al sinds de dertiger jaren van 
de vorige eeuw aan de  Nieuw-
straat wordt geproduceerd. Bijna 
onopvallend staat de fabriek 
“gewoon” in de wijk tussen al-
lerlei woningen in. Twee redac-
teuren van de wijkkrant kwamen 

er bij toeval achter dat ze als 
student begin zeventiger jaren als 
werkstudent er gewerkt hebben. 
Alke de Kroes in de inpakafdeling 
boven en Gerard Wieffer bij de 
productie beneden. Extra reden, 
naast de nationale bekendheid, 
om contact te zoeken met een 
van de directeuren van het be-
drijf, Pieter Heijs. 

In 2004 nam Pieter Heijs samen 
met Udo Karsemeijer het bedrijf 
over van de oprichtersfamilie 
Woudstra. Hij had ervaring in 
de sector, maar wilde nu zelf 
ondernemer worden. Ook al 
was er sprake van een redelijke 
marktpositie en een goed lopend 
bedrijf, er moest wel degelijk 
geïnvesteerd worden. De produc-
tielijn en de inrichting waren hard 
aan vernieuwing toe. Het enige 
relict is een machine van 1924, 
die nog steeds wordt gebruikt. 
“Toen bouwde men nog duurzame 
machines”, zegt Heijs. Gevraagd 
naar het waarom van de keuze 

voor dit bedrijf, zegt hij dat erva-
ring in de voedselbranche een rol 
heeft gespeeld en het feit dat het 
een bestaand merk was met een 
marktpositie, maar "je moet er 
ook gevoel bij hebben". Hij en zijn 
compagnon én 15 man vast per-
soneel zijn er in de afgelopen 16 
jaar in geslaagd om de positie van 
Hollandia matzes te consolideren 
en uit te breiden. Veel personeels-
leden werken er al heel lang en 
komen niet alleen uit onze wijk 
maar uit heel Enschede en Twente.
De Hollandia matzes, crackers en 
toastjes zijn uniek in Nederland 
en worden in principe alleen in 
Nederland vermarkt. Dat geldt 
niet voor de matzes die volgens 
strenge Joodse voorschriften 
koosjer moeten worden gepro-
duceerd voor het Pesach-feest. 
Gedurende korte tijd worden 
onder toezicht van het Rabbinaat 
matzes geproduceerd die ook naar 
andere Europese landen worden 
geëxporteerd. Sinds enige tijd 
worden er niet alleen matzes ge-

maakt, maar ook Vegters rolletjes 
en knijpertjes, en Achterhoekse 
Theebeschuit. Ten slotte kunnen 
we in het telefoongesprek niet 
helemaal om de actualiteit heen. 
De omzet heeft met Pasen een 
flinke klap gehad. "Men heeft ook 
een paar weken het bedrijf in de 
pauzestand gezet, maar inmiddels 
wordt er weer gewerkt. Ook om 
de medewerkers wat afleiding te 
bieden. Als onderdeel van de voe-
dingsindustrie heeft men altijd al 
te maken met strenge hygiënische 
maatregelen. In deze tijd is dat 
nog strenger. En toch maakt Heijs 
zich niet erg ongerust. "Niemand 
weet hoe het zal gaan , maar we 
overleven het wel." Dat hopen wij 
met hem!

Singer-Songwriters die graag tijd 
maken om met u of uw moeder, 
vader, buurman of buurvrouw te 
bellen om eens ergens anders over 
te praten. Zij kunnen eenzaam-
heid doorbreken, samen zoeken 
naar lichtpuntjes en naar de zin 
van de dag. Met de Kwiekmakers 
kunt u ook iets creatiefs beden-
ken om samen te doen, samen 
iets te creëren, muziek te maken, 
te zingen. Zo maken de Singer-
Songwriters graag  op basis van 
uw eigen woorden – als een soort 
cadeautje – een persoonlijk uniek 
liedje voor u. 
De Kwiekmakers zijn professioneel 
kunstenaars, creatief therapeuten 
of tekentaalcoaches, muzikanten 
of andere creatieven. De Singer-
songwriters zijn meest jonge 
studenten uit de regio Enschede. 
Ze zetten graag hun creatieve en/
of muzikale talenten in voor een 
positieve noot. 
Graag eens bellen met een Kwiek-
maker? Of kent u iemand die dit 
misschien graag zou willen? 
Laat het weten via: 
twentszilver@fitart.nl of 
0613406842 (Anita Kunst) 
0628578131 (Tineke Posthumus)

Samen 1 Enschede biedt 
‘Een luisterend oor’  
Al voor de coronacrisis was een-
zaamheid een van de groter wor-
dende problemen in onze samen-
leving, niet alleen bij senioren, 
maar dat is wel de leeftijdsgroep 
waar dit vaker voorkomt.
Corona en alle daaruit voortko-
mende beperkingen hebben dat 
nog eens extra duidelijk gemaakt 
en veelal ook versterkt.
Gelukkig zijn veel mensen bereid 
een handje te helpen waar dat no-
dig is, zowel individueel als vanuit 
organisaties. Toch is concrete hulp 
alleen niet altijd genoeg. Heel veel 
mensen hebben (bijna) niemand 
die af en toe eens belt of op een 
andere veilige manier contact 
opneemt. Onder de noemer 
“Samen1Enschede” hebben  Stich-
ting 55+, Alifa, het Seniorenplat-
form, Saxion en diverse zorgor-
ganisaties al enige tijd de handen 
ineen geslagen om eenzaamheid 
in Enschede terug te dringen. Van-
uit Samen1 is nu een gezamenlijke 
telefoondienst opgesteld.
Als u behoefte heeft aan zo 
maar een praatje of uw verhaal 
kwijt wilt, kunt u bellen met een 

centraal nummer, en u krijgt dan 
iemand aan de telefoon die rustig 
de tijd voor u neemt.
Natuurlijk kunt u bij hen ook te-
recht met praktische vragen, want 
ze beschikken over een lijst met 
de meeste initiatieven in Enschede 
die u op praktisch gebied kunnen 
helpen.
Heeft u af en toe behoefte aan een 
luisterend oor of kent u iemand 
die daar behoefte aan heeft?
Het centrale nummer is 
0532005549, voorlopig bereik-
baar op maandag t/m vrijdag van 
09.00-17.00 uur. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op de web-
site www.alifawelzijnsenioren.nl

(Beeld)bellen met 
Kwiekmakers en 
Singer-songwriters
Contact maken en houden met 
elkaar in deze coronatijd is van het 
grootste belang. Ook is het be-
langrijk om – juist in deze heftige 
tijd - lichtpuntjes te blijven zien 
en te waarderen. Daarin kunnen 
de Kwiekmakers en Songwriters 
van “Twents Zilver, Kwiek met 
Kunst” iets voor u betekenen.  Er 
zijn nu al 25 Kwiekmakers en 13 

Matzes uit de NieuwstraatMatzes uit de Nieuwstraat

De directie van Hollandia Matzes: Pieter Heijs (l.) en Udo Karsemeijer (r.).
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Het Volkspark op zijn Paasbest

Gerard Wieffer

Ik heb jarenlang naast het Vondelpark 
gewoond en sinds kort is het Volks-
park “mijn voortuin”. Had inmiddels 
al drie seizoenen meegemaakt, en nu 
de lente. Wauw. Geen seizoen dat zo 
snel van kleur verschiet. Per dag zie je 
bijna het verschil. De kale geraamtes 
van de bomen maken plaats voor 
allerlei soorten groen en bruin/rood 
geloverte. De geur van het voorjaar en 
nieuwe bloemen vult de lucht. Alles is 
een lust voor het oog. Het liefste zou 
ik, net als je dat vroeger in de doka 
deed, het park even in een fixeerbad 
dompelen om de schoonheid en de 
kleuren van het moment even vast te 
houden. Maar de natuur heeft haar 
eigen wetten. 
Gelukkig maar.

Foto’s: Gerard Wieffer
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Hilde Agterbos

Afgelopen maanden zagen we 
ineens overal steunbetuigingen en 
andere ondersteunende oproepen 
op muren en ramen verschijnen 
(zie ook de column op de achter-
kant). Massaal werd meegedaan 
aan de Berenjacht. Aanleiding voor 
ons om op pad te gaan gewapend 
met camera, om één en ander vast 
te leggen. Nog niet zo gemakke-
lijk, gezien de weerspiegeling van 
de ruiten… 
Op onze tochten kwamen we na-
tuurlijk beren en andere beesten 
in alle soorten en maten tegen, 
van pluche maar ook van  
 

 
andere materialen. Ook zagen we 
regelmatig de Vergeet-mij-nietje-
poster van de Alzheimerstichting, 
en andere boodschappen gericht 
aan de zorg of aan de medemens. 
Veel hartjes, en her en der een 
raamtekening van de Enschedese 
Jan Doodle (oftewel Maurice van 
Lier). Een duidelijk bericht ook van 
de Kinderopvang aan de Emma-
straat. Een enkeling deed er ook 
nog wat bij: Zo werd in de Ble-
kerstraat ijs verkocht, en aan de 
Waldeckstraat had een bewoner 
een tekenwedstrijd georganiseerd 
via het raam. Op het andere raam 
waren resultaten te bewonderen. 
Heel erg leuk!

Hilde Agterbos

Dat was wel even schrikken! Op 
maandag 20 april in het mid-
daguur vond de eigenaar van 
Kringloop Enschede aan de Em-
mastraat, Willie de Leeuw, in een 
binnengekomen doos een mortier 
en een handgranaat uit WO2. We 
kunnen ons voorstellen dat hij bo-
venstaande uitroep van kapitein 
Haddock (Kuifje) bezigde. Hij belde 
direct de politie, waarop deze de 
Explosieven Opruimingsdienst 
(EOD) inschakelde. Deze moest 
uit Soesterberg komen, dus dat 
duurde even. 

Ondertussen ontruimde de politie 
de winkel en zette de straat af. 
Dat gaf in deze bijzondere tijd 
gelukkig niet zo veel overlast als 
het normaliter had gedaan. Het 
was toch al rustig op straat. De 
EOD onderzocht de explosieven 
en constateerde tegen de avond 
dat de explosieven niet geladen 
waren. Vals alarm dus. Maar wel 
een enerverend middagje. 

Cartoonist:  Bas van der Linde.

Foto’s: Hilde Agterbos,
 Marlein Langenhof Duizend bommen en granaten! 
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Berenjacht en zo...
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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

Excuus-hond

Begin april 2020. Het is fijn om een excuus-hond te hebben zoals ik, je 
kan dan namelijk zonder je ook maar even bezwaard te voelen, naar 
buiten om rustig een beetje door de wijk struinen. Er worden op dit 
moment ook extreem veel honden geplaatst, dierenasiels lopen leeg 
volgens de krant. 
Ik zie een buurtbewoner een plan uitvoeren dat al jaren lag te wach-
ten; het dichtgegroeide oerwoud in de voortuin wordt naar Braziliaans 
voorbeeld meedogenloos geruimd. Alles eruit. Het ideale moment, want 
nu kan het met de morele en fysieke hulp van de werkloze kinderen. 
Beide spelen klassieke muziek in orkesten in Duitsland – maar nu even 
niet. Ze helpen ze graag mee, in ruil voor een gratis en all-inclusive 
verblijf in het ouderlijk huis. Ik loop door. Als in de verte een persoon 
met mondkapje op hetzelfde trottoir mij tegemoet komt, begint het 
spel wie als eerste de oversteek naar de stoep aan de overkant maakt. 
Mijn hond staat muurvast te snuffelen, de tegenligger wint. Verderop 
stort een gepensioneerd stel zich met opgekropte toewijding en met 
grote precisie op het restaureren en perfectioneren van huis en tuin. 
“Weet je nog, dat hebben we toen in het voorjaar van 2020 aangepakt, 
toen we het erf niet af mochten”, zullen ze later tegen elkaar zeggen. 
Terwijl ouders gedwongen proberen leraartje te spelen, spelen er ook 
jonge kinderen met het mooie weer buiten op straat. Het lijkt of het 
er gemoedelijker aan toegaat dan anders. Is het de onzichtbare hand 
van Rutte die hen virtueel in de nek grijpt als het mis dreigt te gaan? 
De toon lijkt veranderd. Mensen vragen elkaar hoe het gaat, of ze wat 
voor de ander kunnen doen. Dat moeten we erin houden, ook als over 
een jaar - of God mag weten wanneer - deze onwerkelijke situatie 
voorbij is. De toon is veranderd. In onze wijk verschenen de afgelopen 
dagen bemoedigende geschreven boodschappen, vaak zonder afzender. 
Vroeger zou je dat graffiti of stoepkrijten noemen, maar nu dus bemoe-
digende boodschappen. Geen gespoten Fuck of onbegrijpelijke tags, 
maar leesbare woorden met gekleurd stoepkrijt geschreven. Eén flinke 
bui spoelt ze zo weg zou je denken. Op de stoep voor de Prinseschool 
steekt een bericht van Jeppe juf Stephanie een hart onder de riem. Een 
gekrijt bericht bij het voormalig gezondheidscentrum Veldpoort maant 
ons afstand te houden. 
Rechts vermelde tekst was 
de eerste die ik ontdekte 
op een muur in onze wijk, 
en het raakte me meer 
dan de dó s en doń t en 
voorspellingen van 
experts die ik elke avond 
op televisie hoor. Laat de 
regenbui nog maar even 
wachten. Vindt de hond 
ook fijner.
Groet, Patrick. 

Van Lidy

Van Patrick


