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Wat doet de wijkraad eigenlijk?

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

Lex Pauka
Verder in coronatijd
Het is best lastig in coronatijd
om de wijkbewoners betrokken
te houden bij het werk van de
wijkraad. Met name als het gaat
om aanvragen van meer dan
€ 1000 uit het wijkbudget. De
wijkraad is gewend zulke aanvragen te bespreken in de Openbare
Wijkvergadering en samen met
de bewoners een beslissing te nemen. Door de beperkingen die ons
zijn opgelegd, kan dat nu niet. Om
u toch geïnformeerd te houden,
publiceren we de besluiten van de

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Haptonomie
Psychosomatische fysiotherapie
Echografie
Zwangerfit
Medische trainingstherapie
Fitness

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

Welkom bij Kapsalon Stadsgaarde
Voor persoonlijke aandacht aan uw haar
Ook epileren en kleuren wij wenkbrauwen

Elke Donderdag en Vrijdag geopend op afspraak
in overleg anders mogelijk.
Rolstoelvriendelijke lift

Heren knippen
Dames knippen
Wassen watergolven
Wassen knippen föhnen
Verven vanaf
Highlights vanaf
Permanent compleet vanaf

€
€
€
€
€
€
€

13,00
15,00
15,50
22,00
22,00
18,50
45,00

* Lang haar toeslag
Centrum Parallelweg 111 - 7511 PA Enschede - 06 558 334 22,
Wooncentrum Stadsgaarde, hoofdingang 3e etage (Aanbellen bij nr 100) Bezoek ons ook op Facebook.

Geen zin om te flyeren?
Plaats uw advertentie in de
Wijkkrant Horstlanden Veldkamp

info@collook.nl
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wijkraad op de middenpagina’svan de wijkkrant (zie aldaar).
Zo bent u in ieder geval op de
hoogte en kunt u reageren als u
dat noodzakelijk acht (secretaris@
hlvk.nl ). We broeden nog op andere mogelijkheden die ontstaan
met de nieuwe website.
En… Tadadada!
We kunnen u melden dat die nu
in de lucht is. Het heeft allemaal
wel even geduurd, en een website
is nooit af. Maar het is vrijwilligerswerk en de vrijwilligers
die daarmee bezig zijn, hebben
daarnaast hun ‘gewone’ - vaak vrij
drukke - werk. Vandaar.

Hoe beleeft u dit corona-jaar?
De redactie van de Wijkkrant wil
graag weten hoe u de coronatijd
beleeft. Ervaart u het als een aanslag op uw (mentale) gezondheid,
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? Hebt
u een oude hobby herontdekt, een
nieuwe opgepakt of een prachtig
inzicht opgedaan? Of bent u het
helemaal zat? We horen het allemaal graag! Uw reacties kunt u
kwijt op redactie@hlvk.nl of
bel: 06-51179581.

Oog voor detail

Plannen met en rondom Macandra

Loop door de wijk, en je oog
valt als vanzelf op mooie en/of
wonderlijke details aan huizen,
hekken, poorten, bankjes en
ander straatmeubilair en soms
ook aan dat wat groeit en bloeit.
In deze rubriek richten we onze
aandacht op een aantal van zulke
details, met aan u de vraag: Weet
u waar dit is? En wat weet u over
de achtergrond ervan? Voor de
echte speurders onder u geven we
hier enkele tips.
Dit smeedwerk kunt u in duplo
vinden langs één van de toegangswegen naar onze wijk.
Welke letters staan hier afgebeeld, en waar staan ze voor?
Wat kunt u vertellen over de
achtergrond van deze lettercombinatie?

Wat zien we hier?
We kunnen u wel verklappen
dat deze foto niet in een kerk is
genomen. Maar waar dan wel?
Zo moet het gaan worden.
Wat weet u van het bijzondere
verleden van het deel van de
wijk waar dit te vinden is?

Hilde Agterbos
Eind april trok deze melding in de
“Huis aan Huis” onze aandacht
En niet alleen de onze.

Een aantal bewoners uit onze wijk
heeft bezwaar gemaakt tegen de
voorgenomen verbouwing van

Het totaal aantal strepen op
deze locatie bedraagt 31. Maar
waar staan ze?
Wat kunt u vertellen over het
betreffende wijkdeel?

Dit object kunt u ook in tweevoud aanschouwen, eveneens
aan één van de toegangswegen
tot onze wijk.

de Macandraflat, de voormalige
verpleegstersflat aan de Emmastraat. De bezwaren richten zich
onder andere op een aanzienlijke uitbreiding van het aantal
(onzelfstandige) woon-units:
van 230 eenpersoonsstudio’s
en studentenkamers naar 277.
De flat is sinds enige tijd in bezit
van Solidare Real Estate, een
vastgoedbedrijf uit Düsseldorf,
geregistreerd in Malta. Alras
blijkt dat dit bedrijf niet alleen

Macandra heeft aangekocht,
maar ook het kantoorgebouw van
IAA Architecten (de villa MenkoEdersheim, oftewel voormalig
Hotel Memphis) bij de ingang van
het park, M.H. Tromplaan 55. De
tuin van deze villa grenst aan het
Macandra-terrein, zoals deelnemers aan het Balkonfestival 2019
hebben kunnen ervaren. Het is een
vrij groot aaneengesloten groen
gebied, enigszins park-achtig
aangelegd, en met een zogenaamd ‘tiny forest’ (een stuk met
vooral bomen en wilde bossages).
Daarnaast heeft het bedrijf ook de
helft (nu nog helemaal dichtgetimmerd) van een dubbel herenhuis naast de villa in bezit (M.H.
Tromplaan 51). En tenslotte is ook
de Kringloopwinkel en het omliggende terrein aan de Emmastraat
190 erbij gevoegd.
Zo betreft het ondertussen een
groot deel van de wijk tussen
Tromplaan, Kortenaerstraat,
Emmastraat en Volkspark (zie
kaartje), dat maar liefst twee
gemeentelijke monumenten omvat, nl. beide panden aan de M.H.
Tromplaan. Gezien de grootte, de
centrale ligging en de cultuurhistorie van het gebied is de impact
van toekomstige ontwikkelingen
daar groot. Genoeg reden om van
de nieuwe eigenaar te horen wat
hun plannen zijn. Gerard Wieffer
spreekt namens wijkraad en wijkkrant met de vertegenwoordiger
van Solidare.
Noot van de redactie
Inmiddels hebben de bewoners
hun bezwaren ingetrokken, naar
aanleiding van de reacties van
de heer Anter bij de hoorzitting
van de Commissie Bezwaarschriften. Voor de actuele informatie
rondom dit onderwerp (en andere,
natuurlijk), zie www.hlvk.nl.

Waar vindt u dit? Wat is het,
waar dient het voor?
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Oplossingen
Op de website www.hlvk.nl/oogvoor-detail vindt u de vindplaats
(met eventueel een foto van het
gehele object) en een kort stukje
over de achtergrond en/of historie
van het detail. Mocht u daarop
verbeteringen en/of aanvullingen
hebben, dan horen wij die graag.
Reacties: redactie@hlvk.nl

oprecht geïnteresseerd”.
“Het is een familiaire verplichting om iets moois van de wijk te
maken” et cetera.

Kiek’n wat ’t wodt
Simon Anter
Gerard Wieffer
Bijna 1,5 uur praat ik met de
directeur Nederland van Solidare.
Simon Anter is de naam. Zoon uit
een Syrisch-Orthodoxe familie.
Vader en moeder zijn in 1980
gevlucht naar Nederland. Simon
is dan nog niet geboren.
De ontvangst in de prachtige villa
Menko-Edersheim (van architect
De Bazel, die ook de synagoge
heeft ontworpen) aan de Tromplaan is joviaal en hartelijk. Simon
Anter blijkt alras een snelle en
grage prater. Hij vertelt uitgebreid
over zijn familie en hoe ze zich in
de loop der jaren door studie en
hard werken hebben ontwikkeld
tot succesvolle ondernemers.
Opmerkelijk in hun geschiedenis
is dat ze als Syrisch-Orthodoxe
gelovigen in Enschede lid zijn
geworden van de Gereformeerde
Kerk. Leden uit die gemeenschap
hebben de vader onder andere
geholpen aan een baan bij Kooy-

isolatie. Simon is na zijn studie
aan Saxion en RUG in Groningen
begonnen als adviseur voor bedrijven die handel drijven in Azië.
Hij leerde het vak nog tijdens zijn
studie aan Saxion door de verkoop
van blikjes Heineken aan onder
andere Hongkong. Zo’n drie jaar
geleden, zo vertelt hij, kwam de
omslag. Hij wilde iets anders, ook
iets maatschappelijks. Het gaat
in het leven niet allen om centjes
verdienen, zegt hij én tegelijkertijd wil hij vrij zijn en toch een
boterham verdienen. Zijn neef is
CEO van Solidare in Duitsland en
hij begint daar als adviseur/consultant en is inmiddels directeur
Nederland van het gelijknamige
concern. Het hele gesprek is doorspekt met morele principes.
“Dit pand [villa Menko-Edersheim,
GW] moet terug naar het volk”.
“Verbouwing en nieuwbouw
moet meerwaarde geven aan de
wijk”.
“Samenspraak met wijk is niet uit
tactische overwegingen, we zijn

De plannen en ideeën voor
Macandra
De aanleiding voor het gesprek
en de hamvraag : Wat gaat er
concreet gebeuren? De plannen voor de verbouwing van het
Macandraflat zijn concreet en
hangen aan de muur in de villa.
De units zelf blijven bestaan. De
balkons worden afgesloten en bij
het woongedeelte betrokken. De
keukens op de etages worden omgebouwd tot iets grotere woonunits. Het koken kan alleen nog op
de begane grond en heeft ook een
sociale functie. Dáár ontmoeten
bewoners elkaar, aldus Simon. En
de grotere ruimtes (voormalige
collegezaal) zouden ook voor de
buurt een functie kunnen krijgen.
De verbouwing (met uitzondering
van het weghalen van asbest) kan
voorlopig nog niet beginnen in
verband met de eerder genoemde
bezwaarprocedure. Simon Anter
is daar vooralsnog niet ongerust
over. Het is goed dat mensen hun
ei kwijt kunnen, zegt hij, en misschien hebben ze als bedrijf niet of
onvoldoende gecommuniceerd (hij
zou tijdens de Openbare Wijkvergadering in maart/april toelichting komen geven, maar was toen
verhinderd en had andere datum
gevraagd).
En wie gaan daar strak wonen?
In compleet ingerichte units,
inclusief handdoeken…Gelet op
de oppervlakte zijn de units alleen
geschikt voor singles. Een nadere
profilering blijkt lastig. Studenten? Kán, maar het wordt zeker
geen studentenflat. Ook niet bestemd voor arbeidsmigranten. Wel
voor de hoogopgeleide die hier
twee jaar aan de UT komt werken?
Ja, dat type wel.
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Als ik opper dat het nog vaag
blijft, zegt hij daarover het volgende. “Wij zien een groeiende
groep singles en deze varieert
in leeftijd tussen 18 en pakweg
88. Hieronder valt dus ook een
alleenstaande oudere of gescheiden vrouw zonder kinderen, dan
wel iemand die bewust alleen wil
leven. Het concept is dan ook om
een sociale verbinding te creëren
tussen deze mensen. Bijvoorbeeld
de oma die op zaterdag graag een
cake maakt voor de bewoners van
Macandra. Of de promovendus uit
Argentinië die heerlijke gerechten
maakt en de anderen laat meegenieten van zijn stukje cultuur
en geschiedenis. We hebben er
de ruimte, faciliteiten (keukens
beneden) en de organisatie voor.
Momenteel werken we nog steeds
met drie huismeesters en twee
managers. En is er beveiliging
voor de nacht. Daarnaast lokale
partners voor andere facilitaire
diensten. “Over pakweg driekwart
jaar moet de verbouwing voltooid
zijn. Dat is mede afhankelijk van
wettelijke procedures.”
En de villa dan en het kringloophuis en terrein...
Je begint je “wooncarrière” en
levensloop in de Macandraflat.
Daarna woon je een tijd in een
van de woningen op het voormalige Kringloopterrein en je eindigt
in een appartement in de villa.
Het voorgaande is een parafrase
van wat Simon Anter daarover
heeft gezegd. Maar de plannen
zijn dan ook nauwelijks nog
concreet.
De kringloopwinkel heeft nog
een huurcontract tot eind 2023.
Het gebouw is een voormalige
schoenenfabriek van Rommelaar
en de gemeente onderzoekt nu
in hoeverre het gebouw moet
blijven bewaard. Het grondgebied
eromheen inclusief het terrein
7

naast Macandra gaat bebouwd
worden met wooneenheden. Op
de vraag hoeveel dan en wat voor
type woning blijft het nog vaag.
De gemeente had het ooit over
80 woningen, maar dat vindt de
nieuwe eigenaar irrelevant voor
dit moment. Het moet in ieder
geval groen blijven!
Over de villa is Simon Anter uitgesprokener. Zodra de huidige huurder IAA Architecten is verhuisd,
kan begonnen worden met aanpassingen in en vooral rond het
pand. De aangebouwde vleugel
ziet hij het liefst verplaatst naar
de andere kant. Daar moet een
concreet plan aan ten grondslag
liggen inclusief vergunningen en
zover is het nog niet. De schatting
is dat over tien jaar de (nu nog
soms vage) ideeën zijn omgezet in
plannen en acties met als resultaat een verfraaiing en verrijking
van een deel van onze wijk.
En mogen we meedenken?
Aan het eind van het gesprek
komen de zorgen van de buurtbewoners over wat er gaat gebeuren
nog eens ter sprake. Realisatie
van de ideeën en plannen in
samenspraak met de wijk? Wel
logisch, als je bedenkt dat het
om een grote oppervlakte en veel
onroerend goed gaat. Ik merk
een aarzeling bij Simon. Als ik
opper dat er vast wel mensen zijn
die goede ideeën hebben over de
invulling van dit deel van de wijk
en zeker wel eens een avond met
hem willen brainstormen over de
plannen, reageert hij enthousiast.
Mag vanavond nog, zegt hij. Als
dit een uitnodiging is: wie voelt
zich geroepen?

Vergrijst de
wijk?
Horstlanden-Veldkamp in cijfers
Sjors Trimbach (grafiek) &
Hilde Agterbos
De website allecijfers.nl verzamelt allerlei gegevens over
Nederland uit meer dan honderd
openbare bronnen, zoals het Kadaster, het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Onderwijsinspectie, Kamer van Koophandel
en het RIVM. De cijfers worden
onder meer getoond in duidelijke grafieken, per provincie, per
gemeente of zelfs per wijk. Voor
deze grafiek over de leeftijdsverdeling en man-vrouwverhouding
in onze wijk(en) heb ik de data
van beide wijken gecombineerd.
In totaal wonen er (per 1 januari
2019) 4930 mensen in onze wijk.
Hiervan woont circa 62% in de
Horstlanden, en 38% in de wijk
Veldkamp/Getfert-West. Onze
wijkbevolking omvat 3,1 % van
de gehele Enschedese bevolking.
Sinds 2013 is de wijk met zo’n
4% gegroeid. Dat is iets meer dan
het landelijk gemiddelde over
dezelfde periode: 3%, maar véél
meer dan het gemiddelde over
Enschede, namelijk 0,22%.
Zo’n 54% van de wijkbewoners is
man, 46% is vrouw. Per 100 vrouwen wonen er 117 mannen. Dit is
een duidelijk groter mannenoverschot dan in de rest van Enschede
(104 mannen per 100 vrouwen) en
a-typisch voor de meeste andere
studentensteden, waar juist een
vrouwenoverschot is. Dat heeft
natuurlijk met onze van oorsprong technische universiteit te
maken.
Vervolg op pagina 8

De wijkgrafiek kent wat betreft
leeftijdsopbouw een mooie
‘bell curve’ (normaalverdeling).
Het aantal kinderen in de wijk
bedraagt 12%, en dat is iets minder
dan gemiddeld in Enschede (15%)
en Nederland als geheel (16%).
Jongeren tussen 15-25 zijn in onze
wijk juist oververtegenwoordigd:
het percentage voor Enschede ligt
op 16% en voor Nederland op 12%,
in onze wijk 23%. De leeftijdsgroep
tussen 25-45 jaar is met 31% ook
iets oververtegenwoordigd ten
opzichte van de gemeentelijke
(26%) en landelijke cijfers (25%).
Oudere volwassenen (45-65 jaar)
zijn er juist iets minder dan gemiddeld: 20%, vergeleken met 26% in
Enschede en landelijk 28%. Ook de
65-plussers zijn met 14% in onze
wijk iets ondervertegenwoordigd
ten opzichte van de gemeentelijke
en landelijke percentages (respectievelijk 17 en 19%). In tegenstelling tot eerdere berichten dat onze
wijk vergrijst, blijkt uit de cijfers
dat dat dus wel meevalt.
De achterliggende cijfers voor dit
artikel kunt u vinden op www.
hlvk.nl/wijk-in-cijfers. De factcheckers onder u verwijzen we
naar onze bronnen: allecijfers.
nl/nederland en allecijfers.nl/
gemeente-overzicht/enschede.

Uit de wijkraad
Verder in Corona-tijd
Lex Pauka
Hieronder krijgt u een idee van
de zaken die door de wijkraad
besproken of besloten zijn in
de afgelopen periode, rekening
houdend met de stilstand door de
lockdown en andere maatregelen.
Buurt-BBQ’s en zaken waarin te
weinig voortgang is geboekt, en
dat zijn er nogal wat, heb ik niet
meegenomen in dit verhaal.
Verkeer
De wijkraad sprak uitvoerig met
de betrokkenen over de verkeersproblemen in de wijk. Denk aan de
Emmastraat die volgens sommigen meer een racestraat is dan een
fietsstraat. Of aan het kruispunt
Haaksbergerstraat/Broekheurnerweg. Veel wijkbewoners wijzen
ons erop dat dit punt, de ingang
naar Lidl en de afslag in de Haaksbergerstraat zeer gevaarlijk is voor
fietsers, voetgangers en auto’s.
Vergeet ook het fietspad niet dat
vanaf Aldi naar de gevaarlijke
uitgang aan de Emmastraat loopt.

Inwoners Horstlanden Veldkamp naar leeftijd
Bron: www.allecijfers.nl
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“Moet er eerst een ernstig ongeval
plaatsvinden, voordat daar iets
aan wordt gedaan?” vragen de
omwonenden zich af, nadat er zich
een aantal aanrijdingen hadden
voorgedaan, die gelukkig redelijk
goed zijn afgelopen.
Onze verkeerscommissieleden
Henk Hoitink en Geert Klement
hebben heel wat ideeën om de situatie te verbeteren. We besluiten
alle verkeerskwesties bij elkaar
te pakken en daarover in gesprek
te gaan met Maarten Minkjan, de
verkeerskundige van de gemeente. Dat heeft als eerste resultaat
dat de verkeersdrempel in de
Waldeckstraat, die verdwenen
was om wateroverlast te beperken, tot vreugde van de bewoners
weer terugkomt. Wij stonden al
klaar met het wijkbudget, maar
dat blijkt niet nodig: de gemeente
betaalt.
Aanvragen uit het wijkbudget
We bespreken de aanvragen voor
geld uit het wijkbudget. Anneke
Coops en Elles de Wit hebben
een plan voor een Kunst-in-dewijk-markt in een weekend in het
volgende voorjaar. Een exacte
datum hebben ze nog niet, maar
die melden we tijdig. De wijkraad
overweegt een deel van het wijkbudget van dit jaar voor dat plan
te reserveren, zodat het in 2021
gebruikt kan worden.
Goaltjes
Xander Siers wil goaltjes laten
plaatsen om de kinderen in zijn
buurt een plezier te doen. De
wijkraad ziet er best wat in. En
om het geld hoeven we het niet te
laten. Er is voldoende budget voor.
Maar de wijkraad wil eerst wat
aanvullende info, voordat ze deze
aanvraag goedkeurt. Waar moeten
die goaltjes komen? Wat vinden
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de omwonenden daarvan? Willen
zij dat wel? In welke zin kunnen
de bewoners bijdragen aan de
realisatie van dit project?
Bakschooltje
Rodinne Dijkstra van ‘het Suikerhuisje’ in onze wijk komt met een
ambitieus plan voor een bakschooltje waar kinderen, groot en
klein, arm en rijk samen aan de
slag kunnen. In onze wijk kan ze
geen lokatie vinden die voldoet
aan de eisen van voedselveiligheid en hygiëne. Daarom kiest ze
voor een plek in de Food Factory
in het voormalige Polaroidpand.
Rodinne is al een jaar bezig dit
plan van de grond te krijgen. De
gemeente en alle relevante instellingen met wie ze heeft gesproken, zijn enthousiast, maar de
financiering blijkt een probleem.
Ook de wijkraad staat in principe
positief tegenover haar plannen.
En er is voldoende wijkbudget
om Rodinne in staat te stellen
haar plan een zetje in de goede
richting te geven. Dat helpt vaak
ook andere subsidiegevers over
de brug te krijgen. Besloten wordt
haar te helpen bij het zoeken naar
draagvlak in de wijk. Hoeveel
ouders zien dit zitten voor hun
kinderen? Dat moeten we nu eerst
uitvinden. Ook voor de uitvoering
van dit plan in 2021 overweegt de
wijkraad een deel van het budget
van dit jaar te reserveren.
Verlichting
Geert Klement vraagt of de letters
boven het Robsonpand in de oude
luister kunnen worden hesteld. De
buren vinden dat, op een enkeling
na, een goed plan. De wijkraad
heeft Mark van Loon gevraagd te
kijken wat de mogelijkheden zijn.
Gaan we de letters aan voorkant
aanlichten of is het mooier als de
letters te zien zijn tegen een helder verlichte achtergrond? En wat
gaat dat dan kosten? In september
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vindt overleg met de uitvoerders
plaats en neemt de wijkraad een
beslissing.
Zonnepanelen
De wijkraad is sinds 2018 in
gesprek met woningcorporatie
Domijn over de vraag of er op het
Robsonpand zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Daarmee
zou het pand en misschien ook
een deel van de woningen die
daarnaast gebouwd worden, van
stroom voorzien kunnen worden.
Het blijkt dat de aanhouder wint.
Domijn heeft groen licht gegeven
voor dit plan. Nu praat de wijkraad verder met Domijn over de
uitvoering.
Elektriciteitskastje
Elles de Wit heeft gevraagd of het
elektriciteitskastje bij Regenboog
3 een aantrekkelijker uiterlijk kan
krijgen. Haar buren vinden dat
een goed idee. De wijkraad keurt
het gevraagde budget goed. Jet
Broekstra heeft het inmiddels
uitgevoerd.

Adviesaanvragen
De wijkraad wordt regelmatig
gevraagd om advies uit te brengen
over bestemmings- en bouwplannen. Op die manier blijft de
wijkraad betrokken bij wat er aan

bouwprojecten loopt. Denk aan de
ombouw van het ziekenhuis tot
Connect-U aan het Ariënsplein, aan
het terrein naast het Robsonpand,
de invulling van het Janninkskwartier en de ontwikkelingen
met en rondom de voormalige
verpleegstersflat Macandra. Dit
laatste onderwerp komt elders in
deze krant uitgebreid aan de orde.
Soms gaat het om iets kleins,
zoals het plan om twee woningen
te bouwen aan de Broekheurnerweg 26-28. Daar heeft de wijkraad
een negatief advies over uitgebracht. We denken namelijk dat
de gevaarlijke verkeerssituatie
ter plekke nog onoverzichtelijker
wordt. Het woord is nu aan de
stadsdeelcommissie.
Soms gaat het om iets groots
zoals het nieuwe bestemmingsplan voor Getfert-Perik-Hogeland
Noord. De gemeente legt het voor
aan de wijkraad. Dat plan raakt
namelijk aan onze wijk en zal
zeker effect hebben op de situatie
rond het gebied ‘de Slijpsteen’,
waar onder andere Lidl en Gamma
gevestigd zijn en waar in de toekomst ruimte komt voor allerlei
kleine bedrijfjes. Daarnaast, in het
Janninkskwartier, wordt al gebouwd aan een nieuwe ‘autoluwe’
woonwijk. Dat zal vrijwel zeker
leiden tot verkeersproblemen en
hogere parkeerdruk op de Cromhoffsbleekweg. De wijkraad blijft
met de gemeente en de omwonenden in gesprek om er samen
voor te zorgen dat het in dit soms
‘vergeten’ deel van de wijk net zo
plezierig wonen en werken wordt
als in de rest van onze wijk.

het andere wel”, karakteriseert
Ilon het voordeel van zo’n breed
assortiment.

Ondernemer in de wijk

De band tussen de broers en hun
vrouwen is heel sterk. Ze zien
elkaar dagelijks, natuurlijk in de
winkel, maar daarbuiten ook.
Vroeger gingen ze zelfs samen
op vakantie. Om samen de zaak
te runnen, is er wel een vaste rolverdeling, vertelt Ilon. Zo beheert
ieder zijn eigen deel van het assortiment - doet daarvoor de inkoop.
De heren zijn vaak buiten de deur,
met name Bert, die alle afspraken
rondom de raamdecoratie regelt
en bij klanten gaat inmeten,
etcetera. Ilon staat samen met
schoonzus Sabine vooral in de

Hilde Agterbos
Al sinds 1994 is aan de Zwedeweg
14-16 de winkel R&B Textiel te
vinden. Een unieke winkel, want
er zijn nog maar erg weinig van
dit soort winkels te vinden in Nederland. Het assortiment is breed:
fournituren (garen, band, ritsen,
knopen, etc.), handwerkspullen,
wol, allerhande hobbyartikelen,
papier, maar ook ondergoed, beddengoed, pyjama’s én raamdecoratie. Reden voor de wijkkrant
om eens een kijkje te nemen. We
spreken met Ilon Eitink, vrouw
van Roy, één van de oprichters.
R&B staat voor Roy en Bert, de
twee broers Eitink, die al vanaf
hun middelbare schooltijd samen
in de handel wilden. Hun onderneming begon vanuit de garage
van het ouderlijk huis. Met het
opkopen van diverse partijen

De broers en schoonzussen houden goed in de gaten wat er speelt
op hobby-gebied. “We hebben
de rage van ‘diamond painting’
gehad en nu is macramé weer in.
Ook haken is ‘hot’”, zegt Ilon. Dit
soort informatie wordt gehaald
van websites en vooral ook Pinterest, maar ook via beurzen en
groothandels. En van de klanten!

Het publiek dat op R&B Textiel
afkomt, is heel divers - van 8 tot
80 zeg maar. Voornamelijk vrouwen en meisjes, maar afkomstig
uit de hele regio. De jeugd komt
bijvoorbeeld voor de kraaltjes en
andere hobbyartikelen, oudere
dames vaak voor de fournituren
of de breiwol. “We hebben veel
vaste klanten, maar de laatste tijd
zien we ook veel nieuwe klanten.”
Mond-tot-mondreclame is daarbij
erg belangrijk. Ilon vertelt dat er
een klant helemaal uit Vriezenveen kwam voor een klosje garen.
“Wat fijn dat jullie er nog zijn, horen we vaak - en dat is fijn om te
horen”. Ook wij van de wijkkrant
vinden het leuk om zo’n unieke
winkel in onze buurt te hebben.

Omschakelen naar volledig gasloos? Het kan - en hoe!

foto: Ilon Eitink in de winkel
R&B Textiel:
unieke winkel aan de Zwedeweg

winkel. Daarnaast maakt Ilon vaak
de voorbeelden die in de winkel
hangen. Dat vindt ze ook erg leuk
om te doen. “Door zo’n voorbeeld
vragen klanten ook vaak of we
ook workshops organiseren,” zegt
Ilon, “maar dat doen we niet,
want dat kost ons veel te veel tijd
- zo naast de winkel.”

ongeregelde handel deden ze hun
eerste ervaringen op. Verkoop
vond plaats via advertenties in
de krant. Eind jaren ’80 konden
ze de winkel van Scheele overnemen. Herman Scheele Manufacturen was al vijftig jaar een zeer
bekende zaak in fournituren, bh’s,
corsetten en pyjama’s aan het
begin van de Zwedeweg (nummer 30, vlakbij de singel). In die
tijd verdwenen veel van dit soort
winkels uit het straatbeeld: te
ouderwets. Maar de Eitink-broers
zagen er wel brood in: er was een
goed klantenbestand en de winkel
bood voldoende mogelijkheden
om te moderniseren en uit te
breiden. Ze stopten met de corsetten, maar gingen door met het
overige assortiment: R&B Textiel
was geboren.
Aan de Zwedeweg waren toen ook
veel meer winkels: er zat onder
andere een schoenenzaak, een
bakker, Harry’s Stoffenhal, een
kopieerwinkel, en een ijzerhandel

annex huishoudelijke artikelen.
Deze laatste werd gedreven door
de ouders van Ilon, en toen zij
stopten in 1994, konden de broers
het winkel/woonhuis betrekken. Deze winkelruimte was veel
groter dan het pandje van Scheele,
dus kon het assortiment worden
uitgebreid. Allereerst kwamen de
hobby-artikelen erbij. Het maken
van 3-D kaarten nam een vlucht,
dus de verkoop van papier, sjablonen, stickers, enzovoorts ook. In
diezelfde tijd stapten veel mensen
over van lakens en dekens naar
dekbedden. De broers sprongen
daarop in met de verkoop van
kussens, dekbedden, lakens en
slopen.
Aan de handwerkkant werd
begonnen met de verkoop van
breiwol, katoen en borduurgarens. En zo’n vijf à zes jaar geleden
kwam de raamdecoratie erbij. Dat
begon met de horren, en heeft
zich gaandeweg uitgebreid met jaloezieën, rolgordijnen en plissees.
“Als het ene minder loopt, loopt
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hebben gemaakt en wilden dit
graag toelichten. Zo ontstond
onderstaand gesprek tussen ondergetekende en Firdanus, die het
hele huis laat zien, met speciale
aandacht voor alle installaties
en maatregelen die zij hebben
getroffen. We tutoyeren elkaar.

Gasloos huis
Hilde Agterbos
Aan de Nieuwstraat wonen sinds
2018 Firdanus Lindenberg en zijn
vriend Tom van den Berg. Zij hebben ons geattendeerd op het feit
dat zij hun huis volledig gasloos
11

Wat was voor jullie de reden om
deze, toch wel rigoureuze stap nu
al te zetten?
Firdanus vertelt: “Voordat we
hier aan de Nieuwstraat kwamen
wonen, woonden we in een jaren
’30 huis aan de Bruggertstraat.
Een paar jaar geleden kwam daar
de vraag op: Gaan we dit huis
nu verbouwen om het helemaal
duurzaam te maken, of gaan we
toch verhuizen? Het werd het
laatste, ook al omdat we graag
wat dichter bij het stadscentrum
wilden wonen. En toen kwam deze
buitenkans voorbij.”
De buitenkans was dat het pand
aan de Nieuwstraat te koop stond

voor een vrij gunstig bedrag. Dit
pand was na een verwoestende
brand volledig opnieuw opgebouwd in 2005, maar wél in de
oude stijl; precies passend met het
buurhuis waarmee het pand een
twee-eenheid vormt. Dat laatste
huis - gebouwd in het begin van
de vorige eeuw - was (vrijwel)
onaangetast gebleven door de
brand. Het nieuwbouwhuis is nu
voorzien van alle moderne gemakken - zoals betonnen vloeren
(in plaats van hout), spouwmuurisolatie, dubbel glas, centrale verwarming, enzovoorts. Hoewel het
huis al een A-label had, besloten
Firdanus en Tom het nóg verder te
verduurzamen: volledig van het
gas af.
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Firdanus: “Daar ging wel twee
jaar studie aan vooraf: leeswerk,
gesprekken met diverse deskundigen, en bezoeken aan verschillende leveranciers van verwarmingsVervolg op pagina 12

slaapkamerdeuren. “Ja, dat is voor
de ventilatie en luchtcirculatie.”
“De benedenverdieping wordt
verwarmd via drie losse warmte/
koelingsunits: één in de keuken,
één in de achterkamer en één in
de voorkamer. Zulke units hadden
we ook al in het vorige huis: ze
werken erg snel en hebben voldoende capaciteit voor de ruimte.
En in de zomer kunnen ze koelen,
net als het systeem boven.”
En voor het warme water gebruiken jullie nu een boiler?
“Ja, een doorstroomboiler,”
bevestigt Firdanus. “Maar alleen
voor douche en bad. In de keuken
hebben we een zogenoemde
‘Quooker’ geïnstalleerd. Daarmee
kun je niet alleen warm water krijgen, maar ook - via een speciale
stand - kokend water. Een kopje
thee uit de kraan, dus.”

systemen. Verschillende opties
passeerden de revue. Bijvoorbeeld
het Hengelose bedrijf SolarFreezer; daar zijn we ook wezen kijken.
Die hebben een systeem ontwikkeld, waarbij warmte wordt
opgeslagen in een grote waterzak
die in de kruipruimte kan worden
geînstalleerd.
Interessante oplossing, maar toch
hebben we daar niet voor gekozen,
omdat we een systeem wilden dat
ook voldoende kon koelen in de
zomer. Dit systeem kon maar een
beetje terugkoelen.”
“Uiteindelijk hebben we gekozen
voor 18 zonnepanelen (met een
piekvermogen van 325kW) op het
dak, die zorgen voor bijna alle
benodigde electriciteit. Daar-

voor was het wel nodig om een
extra meterkast in te bouwen: de
omvormer voor de zonnepanelen
werkt op krachtstroom (3-fasen).
De verwachte jaaropbrengst van
de zonnepanelen is ruim 4000
kWh.”
Dat lijkt voldoende qua elektra,
maar wat qua verwarming?
“Ja, we hebben veel verschillende
installatiebedrijven aangeschreven en bezocht. We hadden
strenge criteria: milieuvriendelijkheid en geluidsniveau: veel systemen maken nogal wat kabaal,
dat wilden we niet. Nu hebben we
twee warmetepompen: één voor
boven en één voor beneden. Beide
maken gebruik van het ‘groene’
koudemiddel R32, hebben een

hoge SCOP (Seasonal Coëfficiënt of
Performance) en zijn geluidsarm.”
De pompen zijn bevestigd aan
de achtergevel, zodat ze vanuit
huis nauwelijks zichtbaar zijn. Als
Firdanus één van de pompen even
aanzet, is er bijna niets te horen,
een lichte suis, hooguit.

De strakke, hagelwitte keuken zat
al in het huis, vertelt Firdanus.
“We hebben alleen de gaskookplaat vervangen, dat is inductie
geworden.” Ook die werkt op
krachtstroom, en is dus aangesloten op de tweede meterkast.
In de eerste (oude) meterkast kon

Firdanus loopt voor me uit door
het huis en laat de verschillende
systemen zien. “Boven hebben
we een satellietsysteem dat via
buizen de kamers verwarmt. De
satelliet hangt in het trapgat, en
de buizen lopen langs het plafond, zodat dit geheel eventueel
afgetimmerd kan worden. Maar
wij vinden dat industriële juist
wel mooi, dus laten we het zo.” Ik
wijs op een spleet in één van de
12
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toen de gasaansluiting helemaal
worden afgesloten. Zo hoeven de
bewoners dus ook geen vastrecht
meer te betalen.
Daarnaast hebben Firdanus en
Tom hun huis nog voorzien van
een waterontharder en van een
luchtreiniger-annex-bevochtiger.
Maar nu de hamvraag: de kosten?
“Dat was voor ons ook een vraag,
natuurlijk. Maar we wisten dat er
overheidsvoorzieningen waren. Zo
kun je een energielening krijgen
met een rente van 2% voor het
verduurzamen van je huis. We
hebben hiervoor een aanvraag gedaan, maar die werd helaas afgewezen, omdat wij gekozen hebben
voor een systeem van verwarmen
én koelen tegelijk. Daardoor
voldeden we niet aan de voorwaarden: het koelen wordt als
luxe gezien. We hebben het nog
voorgelegd aan de Ombudsman,
want we konden aantonen dat ons
systeem zuiniger, milieuvriendelijker en toekomstbestendiger was.
Het heeft niet geholpen.”
“We hadden wel financiering
nodig, want de kosten waren circa
€30.000,-. Door veel zelf te doen,
bijvoorbeeld het slopen van de
oude centrale verwarming (ketel,

buizen, radiatoren), konden we dit
beperken tot €23.000,-. Gelukkig
hadden we ruimte om onze hypotheek uit te breiden. Zo hebben
we nu nog minder rente dan de
energielening van de overheid!”
Krijgen jullie die investering er
ooit uit?
Op Firdanus’ gezicht verschijnt
een grote glimlach. “Jazeker! We
worden er juist financieel beter
van! Reken maar uit: voorheen
hadden we een energierekening
van circa €150 per maand, en nu
betalen we €130 aan rente en
aflossing en hebben we nog een
energierekening van minder dan
€10 per maand. En nu, met het
mooie weer deze zomer, krijgen
we juist terug - omdat we stroom
terugleveren aan het net. Dus ja,
die investering halen we er zeker
uit!”

Wijkfilm

en gaat over Bouwen en Wonen,
Werk en Winkels en Jeugdherinneringen.

(Archieffoto) De vader van Jan Nijhof, Albert, bij de wederopbouw van
de fietswinkel in 1948 aan de Janninksweg - hoek Johannes ter Horststraat.
Het Bombardement
Patrick Drijver
Op 22 februari 2019 ging de film
Het Bombardement in première
in een twee keer uitverkochte
Bethelkerk. Door de coronapandemie kwamen de opnamen
voor het tweede deel over de

Buitensport
Zin om te sporten in de
buitenlucht?
Lex Pauka
Daarover praat ik met Cees de
Rooij, die zijn werk als trainer
combineert met zijn baan als
docent aan het ROC van Twente.
“Ik houd van sporten, zegt hij, en
ik ben al een tijdje betrokken bij
FysioFit. Toen kwam het idee op
dat het wel leuk voor de wijkbewoners zou zijn om buiten te kunnen trainen. Dan is het Volkspark
natuurlijk een prachtige locatie.
Dus ga ik daar met een groepje
van zo’n twintig mannen en
vrouwen lekker sporten. Zoals je
gezien hebt, nemen die vaak hun
kinderen mee naar het park. Nou
was het tot nu toe steeds prachtig

weer, maar als het regent, zijn er
genoeg andere plekken in de wijk
waar we droog kunnen sporten.
Wedstrijden, daar heb ik een hekel
aan, dus dat doen we niet. En er
doen ook niet van die typische
sportschoolfiguren mee. Het
gaat vooral om het plezier in het
sporten en het op peil houden van
je conditie.
Ik probeer het altijd zo te doen dat
mensen wel uitgedaagd worden,
maar niet uitgeput. Als er zich
een nieuwe deelnemer aanmeldt,
ga ik daar eerst mee in gesprek
om te kijken of deze beperkingen
heeft waar ik rekening mee moet
houden. Die intake en de eerste
proefles zijn gratis. Daarna kan
iedereen meedoen met FysioFit
Outside op zondag van 10.30 tot
11.45, op dinsdag van 18.00 tot

wederopbouw van de wijk stil te
liggen. Toch hebben we binnen
de beperkte mogelijkheden deze
zomer opnamen kunnen maken,
voornamelijk buiten. Zo’n tien
bewoners van de wijk hebben hun
herinneringen en verhalen over de
periode 1945 -1970 verteld voor
de camera. De montage is nu in
volle gang. De film is in drie delen

Blad- en zwerfafval

19.15 en op vrijdag van 17.00 tot
18.15 uur. Wie geïnteresseerd is,
kan zich aanmelden bij FysioFit
053-4315044. Ach weet je, voor
mij is het een hobby die een beetje
uit de hand gelopen is.”
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De gemeente is weer begonnen
met het ophalen van herfstbladeren. Dat gebeurt per wijk in
twee ronden, één nu en de tweede
begin 2021. Beide keren gebeurt
dat machinaal: medewerkers
met bladblazers verzamelen de
bladeren op een verzamelplaats
(waar u zelf ook bladeren kwijt
kunt, maar geen takken, want
die beschadigen de machines).
Hoofdwegen en fietspaden krijgen
hierbij voorrang. De veiligheid van
15

de openbare ruimte staat voorop.
Daarom vraagt de gemeente u om
onveilige situaties door afgevallen blad van bomen te melden via
www.enschede.nl/meldingopenbareruimte.
Nu de struiken kaal zijn is ook
zichtbaar dat er meer zwerfvuil
ligt. In Enschede zijn een flink
aantal mensen, individueel of in
groepjes, actief met het ruimen
van zwerfvuil. Ze combineren
een gezonde wandeling met

Vertoning op website van de wijk
Omdat de geplande vertoning
voor groot publiek door corona
niet aan de orde is, zal de film in
delen op de nieuwe website van
de wijk te zien zijn. Op 22 februari
2021, de dag van het bombardement, zal het eerste deel over
Bouwen en Wonen op de website
geplaatst worden. De andere twee
delen zullen in de weken daarna
volgen. En we hopen dat we
komende zomer de drie delen op
een avond in een openluchtbioscoop in de Groene Bogen kunnen
vertonen.
Uw herinneringen
Wat we in de film laten zien, zijn
maar een paar verhalen; er zijn
natuurlijk veel meer verhalen over
de wijk. We hopen dat de verhalen
van de wijkbewoners in de film
ook bij u herinneringen boven
brengen. Hoe mooi zou het zijn als
ook uw herinneringen en foto’s
op de website komen en dat er zo
een door bewoners samengesteld
beeld van de wijk ontstaat!

het oprapen van het vuil dat ze
tegenkomen. Via stadsdeelbeheer
is het mogelijk afvalgrijpers in
bruikleen te krijgen met de nodige
afvalzakken. Wilt u met uw buurt
een actiedag organiseren, weet
dan dat elk stadsdeel een aanhanger klaar heeft staan vol met
harken, bezems, afvalzakken etc.
Deze aanhanger wordt gebracht
en gehaald en het verzamelde vuil
wordt meegenomen. Een mail met
een verzoek naar stadsdeelbeheercentrum@enschede.nl is voldoende. Je kunt ook een aanvraag
doen via www.jijmaaktdebuurt.
nl/samenonderhouden.

VERKOOPPLANNEN?
Schakel uw wijkmakelaar in!

Tel. (053) 488 59 95

Enschede@euvermannuyts.nl

GRATIS

Waardebepaling?

Nodig ons uit voor

Artist impression: Jan Cremer.

Voetsporen van Jan Cremer
Patrick Drijver
30 juni 2020 kreeg de inmiddels 80-jarige Jan Cremer van
de gemeente Amsterdam de
Frans Banninck Cocq Penning,
een onderscheiding voor Amsterdammers die zich ten minste
tien jaar bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt op cultureel,
maatschappelijk of economisch
gebied. Jan Cremer, de schilderschrijver, zette zijn eerste stappen in onze wijk.
Jan is geboren in de oorlog, op 20
april 1940. Als zijn vader overlijdt,
woont hij alleen met zijn moeder
in de Emmastraat op nummer
10 met de achtertuin tegen het
oude ziekenhuis, ongeveer op
de plek waar nu de aula van het
ziekenhuis nog staat. Omdat zijn
16
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moeder Hongaars was en Duits
sprak, werd zij na de bevrijding
met de vijfjarige Jan tussen NSBers en ander tuig in de Scholtenfabriek aan de Haaksbergerstraat
opgesloten. Intussen haalden
buurtbewoners hun huis leeg.
Toen ze terugkwamen, zagen ze
hun schemerlamp bij de buren in
de kamer staan en een buurjongetje liep in Jan’s kleren. Geen
fijne eerste herinneringen voor
de kleine Jan. In “De Hunnen”
heeft hij deze herinneringen aan
Enschede in de oorlog vastgelegd.
Ze verhuisden op een gegeven
moment naar Pathmos en woonden aan het Acaciaplantsoen. Jan
las zich suf over de grote wereld
buiten Enschede in de Tubantia,
die hij in repen scheurde als
verpakking voor de visboer om
zo wat zakgeld te verdienen. Hij

geeft een eerste eigen krantje
uit, de Tukkerbode. Als 14-jarige
werkt Jan als leerling drukkerzetter bij drukkerij Straatman,
gelegen langs het spoor in de
buurt van de Zwedeweg. Hij ziet
een kaartje van de dichter Arthur
Rimbaud (1854-1891) op het
bureau van meneer Straatman.
Hij jat het kaartje en lift naar
Parijs om Rimbaud de groeten van
Straatman te doen... Wat ouder,
werkt Jan een tijdje voor reclameschilder De Groot. De Groot
woonde in de witte villa aan de
Haaksbergerstraat tegenover de
Janninkfabriek. Ouderen zullen
meneer De Groot nog herinneren
van het ezeltje waarmee hij door
de buurt liep. Op zijn vijftiende
ging Jan Cremer voor een schildering voor De Groot naar Rotterdam, zag daar werk van schilder
Vervolg op pagina 18

Karel Appel wat hem overdonderde. Op zijn zestiende laat Jan
Enschede achter zich en reist de
jaren daarna onverschrokken de
hele wereld over. Schrijvend en
schilderend.
Later kwam de moeder van Jan
weer in de Emmastraat te wonen,
tegenover het gebouw van de
Vrijmetselaarsloge, ongeveer bij
de oude kastanje die er nog staat.
De beide zoons van Jan woonden
tijdelijk bij Jan´s moeder en gingen om de hoek naar de Prinseschool. Meneer Hans, leraar op de
Prinseschool, had beide jongens

Huis(baasje) aan huis!
Namens het Energieloket Enschede (van de gemeente) is Alifa op
pad om Huisbaasjes uit te delen
aan woningeigenaren. Dit kastje
geeft direct inzicht in het energieverbruik en biedt handige tips om
geld te besparen op uw energierekening. Wilt u ook zo’n kastje?
Er staat regelmatig een Alifa-bus
bij de verschillende winkelcentra, maar u kunt ook een kastje
thuisbezorgd krijgen. Bij toerbeurt
gaan de Alifa-medewerkers alle
wijken in Enschede langs. Bent u
niet thuis, dan laten ze een folder
achter met een telefoonnummer.
Op afspraak komen ze dan speci-

in de klas. Deze appels vielen niet
ver van de boom, vertrouwde
meneer Hans mij toe: de ene zoon
blonk uit in schrijven, de andere
zoon in tekenen.
Enschede heeft geprobeerd een
museum voor Jan Cremer op te
richten, wat helaas roemloos is
mislukt. Nee, neem dan een voorbeeld aan Almelo, waar enorme
badeend-bootjes in de haven worden vernoemd naar lokale helden.
Ze heten Tom, Herman en Ilse.
Ere wie ere toekomt, maar een
dergelijk eerbetoon is Jan gelukkig bespaard gebleven.

aal voor u een keertje terug om
uw Huisbaasje te overhandigen.
Natuurlijk wordt hierbij rekening
gehouden met de corona-maatregelen (o.a. 1,5 meter). U kunt een
Huisbaasje reserveren via
tel.: 053 480 1200.

Mag het licht uit?
Als je ’s nachts langs bedrijventerreinen en kantorencomplexen
rijdt, dan brandt er nogal wat
licht: in lege kantoren, showrooms of op parkeerplaatsen. In
veel gevallen overbodige verlichting die ’s nachts uit kan. Dat is
beter voor mens en dier (bioritmes) en bespaart energie. Stoor

jij je aan verlichting die de hele
nacht onnodig aan blijft? Meld
het op www.maghetlichtuit.nl. De
melding komt dan op de kaart te
staan en de veroorzakers van deze
lichthinder ontvangen het verzoek
om iets te doen aan de lichthinder.

Toko Hete Ria
Sinds kort hebben we in onze wijk
er weer een afhaalrestaurantje bij:
Toko Hete Ria.
Aan de Waldeckstraat 8 kookt
Nadine Hetharia elke woensdag
een Indisch gerecht uit het receptenboek van haar Indische oma.
Wil je hiervan mee-eten, dan kun
je dat bestellen via Facebook of
Instagram, vóór woensdag
10:00 uur. Afhalen kan dan vanaf
16:30 uur.

Koninklijke Stadsharmonie
Enschede
Sinds 1 oktober jl. is de fusie tussen de Koninklijke Enschedese Leo
Harmonie en het Muziekcorps der
voormalige Schutterij een feit.
De fusie is het resultaat van een
langdurige samenwerking tussen
de beide verenigingen. De nieuwe
vereniging gaat verder onder de
naam Koninklijke Stadsharmonie
Enschede: een nieuwe, toekomstbestendige muziekvereniging
met een mooie bezetting voor
harmonieorkest en drumband.
De kernwaarden van de nieuwe
vereniging zijn ‘muzikaal beter
worden’, ‘lekker gezellig’, ‘doe
ook mee’ en ‘iedereen is welkom’.
www.stadsharmonieenschede.nl
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Cartoon: Bas van der Linde.
Kak in de zak, dan in de bak
Lex Pauka
Het klinkt misschien triviaal,
maar de wijkraad heeft de vakantieperiode gebruikt om actie
te ondernemen in de strijd tegen
hondenpoep rond de bomen in
de wijk. Veel hondenliefhebbers
blijken de poep van hun lievelingsdieren wel in een zakje te
doen. Maar dat zakje laten ze
daar vervolgens liggen. Dat mogen de bewoners opruimen. Geen
fijn werkje!
De wijkraad heeft kunstenaar
Bas van der Linde gevraagd een
vriendelijk bordje te ontwerpen
met bovenstaande tekst.
19

Dat bordje hebben we laten produceren in een kleine oplage. En
ik heb er een proef mee genomen:
bordje in de grond bij de boom
voor mijn deur geplaatst. Stond
prachtig, maar was binnen 12 uur
gestolen. Waarschijnlijk een liefhebber van collectors items...
Enfin, nieuw bord gepakt en dat
met een kettinkje aan de boom
bevestigd. Resultaat: de grond
rond de boom blijft, op een enkel
leeg blikje na, brandschoon!
Wilt u ook zo’n bordje? Voor € 7,50
kunt u er elke zaterdag en zondag
een ophalen bij Galerie Dédé
Grützmacher in het Robsonpand
aan de Blekerstraat 165.
Vriendelijk bordje tegen
hondenpoep

Van Lidy

Column

Nieuwe wijkbewoners:
Welkom in de wijk!

De wijkraad
Het Volkspark
Gevoelsmatig is het Volkspark mijn park. Niet letterlijk, het park is
natuurlijk van iedereen die er korte of langere tijd verblijft. Elke ochtend of middag loop ik het lange rondje met mijn hond en volg ik de
buitenste paden rondom; een wandeling van een half uur. Ik heb een
groot deel van mijn leven op het platteland gewoond en ook al woon
ik in een prachtig huis met een tuin in onze gezellige wijk, toch mis ik
soms het buitenleven op de boer. Het park biedt dan troost. Elk seizoen
is het park prachtig met zijn grote bijzondere bomen; de ontluikende
groene knoppen in de lente, de prachtige herfstkleuren en in de winter
de grillige boomkruinen ontdaan van hun bladeren.
In de zomer, meestal aan het einde van de middag en in de weekenden,
barst het van de jonge mensen en families die picknicken, barbecueën,
muziek maken, jongleren en mediteren. Gevlucht vanuit een zinderend heet appartement of kamer zonder balkon of tuin, hebben ze het
vooral gezellig met elkaar. Het gras is bedekt met vrolijke kleden waar
onbezorgde jongeren elkaar ontmoeten. De meesten keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. De picknickmand wordt uitgepakt, er
wordt muziek gemaakt. Vrolijkheid troef. Tijdens lunchtijd lopen mensen in kantoorkleding hun rondje om de benen te strekken en kijken
verlangend naar de vrijheid van de jeugd. In de buurt van de speeltuin
en de fontein zitten meestal de jonge gezinnen met hun waggelende
peuters. De schapen, geitjes, ganzen en de vogels in de grote volière
worden bewonderd en geaaid voor zover mogelijk. De ijscokar vindt
gretig aftrek. Bert Haanstra zou er een mooie film van gemaakt kunnen
hebben (ideetje Patrick?).
Deze week liep ik op een druilerige ochtend door het park. De zomer
is definitief ten eind. Het park ligt er verlaten bij. Ik mis de puzzelaar
die altijd even een praatje maakt, de man die met zijn sonore stem
declameert, de sporters met hun oefeningen. De zwervers die verwarmd
worden door de eerste zonnestralen zie je ook niet meer. Gelukkig blijven alle hondenbezitters het park wel bezoeken. Ieder op zijn eigen tijd
met zijn eigen rondje.
Tot ziens in het Volkspark!

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

Bestuur in 2020

Voorzitter:
Lex Pauka,
Secretaris:
Dédé Grützmacher,
Penningmeester:
Harrie Slump (aftredend),
Bestuurslid:
Anneke Coops,
Marieke van der Heijden,
Gerard Wieffer (website),
Redactie wijkkrant:
Sjors Trimbach,
Hilde Agterbos,
Alke de Kroes,
Vormgeving en drukwerk:
Eelco Collou,
Fotografie:
Marlein Langenhof
Werkgroep Kunst en Cultuur:
Anneke Coops,
Adverteren:
info@collook.nl

20

