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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

De ‘Garbage Runners’ van de 
Waldeckstraat 

Sjors Trimbach

Voor de ‘Bijzondere Buurtbewo-
ner’ gingen we deze keer naar de 
Waldeckstraat, want overbuur-
mannen Rien Jansen en Gezinus 
Gent hebben beiden mee gedaan 
aan de Garbage Run, een autorit 
dwars door Europa. En Henk, van 
een paar huizen verder, heeft met 
allebei de heren meegereden. 
Drie buurtgenoten met een avon-
tuurlijke instelling. 

De Garbage Run komt in het kort 
hier op neer: Koop voor 500 euro 
een oude auto en rij in één week 
samen met 500 andere teams een 
schitterende tocht door Europa, 
van meer dan 2000 km. De organi-
satie bedenkt een mooie route, jij 
regelt de auto, overnachtingen en 
de nodige reserve-onderdelen.
Gezinus is monteur en Rien heeft, 
zoals hij zelf zegt, vanaf zijn veer-
tiende aan auto’s gesleuteld, dus 
de technische kennis om onder-
weg mankementen te verhelpen, 
is ruim aanwezig. “Sleutel je niet 
aan je eigen auto, dan wel aan die 
van één van de andere deelne-
mers. Als je een deelnemer langs 
de kant ziet staan, dan stop je en 
ga je helpen,” zegt Gezinus. “Het 
is geen rally of een race”, vult Rien 
aan, “het gaat om de lol van de rit. 
Onderweg help je elkaar en bij de 
stops drink je samen een biertje.” 
Voor beiden zit die lol ook in het 
rijden door de sneeuw; aan de 
zomereditie doen ze niet mee. De 
besneeuwde wegen die we op het 
moment van dit gesprek hebben, 
vinden ze alleen maar mooi. “Lek-
ker met de 4x4 naar buiten,” lacht 
Gezinus.

De tocht door Denemarken, 
Noorwegen en Zweden reden 
beiden in een Volvo V70 Station. 
Een auto met lekkere stoelen waar 
je goed lang in kan zitten en veel 
plek voor alle spullen. Rien is een 
echte Volvo-liefhebber, dus voor 
hem was de keuze gemakkelijk. 
Gezinus denkt vooral praktisch: 
“In Scandinavië zijn onderdelen 
voor Saab en Volvo gewoon goed 
te krijgen.”
Niet iedereen is geschikt om aan 
een Garbage Run mee te doen. 
Behalve dat het natuurlijk helpt 
om je auto- en sneeuwliefhebber 
te zijn, moet je ook 14 uur met 
elkaar in een auto kunnen zitten. 

Rien’s en Gezinus’ echtgenotes 
hebben liever een week rust, 
maar buurman Henk blijkt een 
goede bijrijder. In 2019 reed hij 
met Gezinus mee en het jaar erop 
stapte hij bij Rien in de auto. Ook 
de komende editie rijdt hij weer 
mee. Toen de rit voor dit jaar afge-
blazen werd, schreven beiden zich 
meteen in voor 2022. “Het is een 
soort verslaving,” zegt Gezinus, 
“als je het één keer gedaan hebt, 
dan weet je hoe leuk het is en wil 
je het gewoon nog een keer.”
Mocht u dus een oude, bonte 
Volvo in de Waldeckstraat zien 
staan, dan weet u nu waar die 
heen gaat!

Bijzondere buurtbewoner

Welkom bij Kapsalon StadsgaardeWelkom bij Kapsalon StadsgaardeWelkom bij Kapsalon StadsgaardeWelkom bij Kapsalon StadsgaardeWelkom bij Kapsalon StadsgaardeWelkom bij Kapsalon Stadsgaarde

Heren knippen € 13,00
Dames knippen € 15,00
Wassen watergolven € 15,50
Wassen knippen föhnen € 22,00
Verven vanafVerven vanafV € 22,00
Highlights vanaf € 18,50
Permanent compleet vanaf € 45,00

* Lang haar toeslag

Voor persoonlijke aandacht aan uw haarVoor persoonlijke aandacht aan uw haarV
Ook epileren en kleuren wij wenkbrauwen

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

Rolstoelvriendelijke lift

Centrum Parallelweg 111 - 7511 PAPAP  Enschede - 06 558 334 22,A Enschede - 06 558 334 22,A
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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Oplossingen 
Op de website www.hlvk.nl/
oog-voor-detail vindt u de 
vindplaats (met een foto van 
het gehele object) en een kort 
stukje over de achtergrond en/
of historie van het detail. Ook 
die van de vorige editie zijn 
inmiddels geplaatst. 
Mocht u daarop verbeteringen 
en/of aanvullingen hebben, 
dan horen wij die graag.  
Reacties: redactie@hlvk.nl

Oog voor detail

5. Wie weet wat er op deze 
afbeelding staat en wat het 
betekent? 
Aan welk huis is deze afbeelding 
te vinden, en wat weet u van 
één van de oudste  mens 
uit onze geschiedenis?

6. Wat ziet u hier?  
Er is nogal wat discussie over 
welke dieren hier te zien zijn. 
De dieren hebben een diepere 
betekenis. 

7. En weer moet u omhoog 
kijken, want ergens op een dak 
staat dit geval.  
Wat kunt u vertellen over dit 
beest? En waarom staat het 
eigenlijk daar?

8. Dit steigerende paardje is een 
mooie afsluiter van wat eigen-
lijk? Zoek en u zult het vinden. 
Waar? Dat laten we aan u. Wat 
is het, waar staat het voor? 

Denk mee over Biodiversiteit 
in Overijssel 

Gemiddeld twee derde van de 
populatieomvang van zoogdieren, 
vogels, amfibieën, insecten en vis-
sen is in de afgelopen vijftig jaar 
verdwenen. Voor dieren die leven 
in of bij zoetwater is de afname 
zelfs 84 procent, en in tropische 
gebieden in Midden- en Zuid-
Amerika lopen de populaties met 
94 procent dramatisch in omvang 
terug. 
Voor ons eigen land geldt dat 
het aantal dieren in kwetsbare 
natuurgebieden met de helft is 
teruggelopen sinds 1990. Voor 
agrarisch gebied geldt grofweg 

hetzelfde. Ook in Overijssel staat 
de biodiversiteit sterk onder druk. 
De stikstof tast waardevolle, 
voedselarme gebieden aan, en de 
opeenvolgende droge, warme zo-
mers - als gevolg van klimaatver-
andering - maakten dat veel beken 
droogvielen en veel zeldzame 
vissen, zoals beekprikken, het niet 
hebben gered. 

Ondanks enkele hoopvolle 
signalen, zoals de bloemenlinten 
voor bijen en insectenhotel, en 
de terugkeer van bijvoorbeeld de 
otter en de kraanvogel, brokkelt 
de biodiversiteit jaar in jaar uit 
verder af. En wat weg is, komt niet 
meer terug. Dat roept de vraag op 

hoe erg wij het vinden als, bijvoor-
beeld, de langpootmug verdwijnt? 
Zijn we alleen gespitst op het 
verdwijnen van mooie en aaibare 
diersoorten? Wat willen we in 
onze eigen leefomgeving? Wat 
kunnen we zelf daarvoor doen? 

Graag horen we van jou hoe jij 
hierover denkt. Deel je mening en 
ervaringen met Natuur en Milieu 
Overijssel via: info@natuurenmili-
euoverijssel.nl. Je reacties worden 
meegenomen in de plannen voor 
de toekomst.

80 joar en nog nig kloar! 

Onder deze titel vindt u op de 
website van de wijk (onderdeel 
Nieuws), een prachtig interview 
met Theo Willemsen, onder 
andere oprichter van het gelijk-
namige schoonmaakbedrijf. Het 
bedrijf aan de Tweede Emmastraat 
is ontstaan uit een glazenwasserij, 
maar ontplooit nu veel meer acti-
viteiten, waaronder beveiliging. 
Het interview is gehouden naar 
aanleiding van het 80-jarig 
bestaan van het bedrijf en van 
hemzelf. Beide zijn al die tijd niet 
uit de wijk weggeweest. 

Wijkspreekuur per mail of 
telefoon

Diverse wijkbewoners maakten 
in het verleden gebruik van het 
wijkspreekuur op de tweede 
woensdag van de maand om 
zorgen en knelpunten te bespre-
ken. Om ideeën te toetsen. En om 
oplossingen voor een probleem 
te bespreken. Of gewoon even bij 
te praten. Dat kan nu al een tijdje 

niet meer live en we hopen dat het 
binnen afzienbare tijd weer kan. 
Maar zolang het nog niet zover is 
willen we iedereen, die een vraag 
heeft of een probleem dat om een 
oplossing vraagt, contact op te 
nemen via mail: 
secretaris@horstlandenveldkamp.nl  
of telefoon: 0613987071.

Benieuwd naar de plannen 
voor het Volkspark? 

Wij wel! Zoals we eerder bericht-
ten denkt de Beheercommissie 
van het Volkspark over een grote 
renovatie van het bijna 150 jaar 
oude park. Daarvoor is de com-
missie in gesprek gegaan met een 
diverse groep betrokkenen, waar-
onder aanwonenden en gebruikers 
van het park. Er hebben een aantal 
kleinere en grotere bijeenkomsten 
plaatsgevonden. De ideeën die 
daaruit naar voren zijn gekomen, 
zijn nu verwerkt in een visiedo-
cument. Kijk op de website of het 
document inmiddels al beschik-
baar is! hlvk.nl/nieuws
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Loop door de wijk, en je oog 
valt als vanzelf op mooie en/
of wonderlijke details aan hui-
zen, 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 zulke details, met 
aan u de vraag: Weet u waar 
dit is? En wat weet u over de 
achtergrond ervan? Dit keer 
aandacht voor dieren in het 
straatbeeld.

KIJK
op de
WEB
SITE

van de
WIJK
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Daging Smoo r Daging Smoo r 

Ingrediënten Ingrediënten 

• • 750 gram riblappen750 gram riblappen

• • 3 uien3 uien

• • 4 knofl ook4 knofl ook

• • 1/4 tl. kruidnagel (gemalen)1/4 tl. kruidnagel (gemalen)

• • 1 rode peper1 rode peper

• • 1/2 tl. gula djawa 1/2 tl. gula djawa 
(Javaanse bruine palmsuiker; (Javaanse bruine palmsuiker; 
te koop bij toko)te koop bij toko)

• • 2 el. assem (tamarinde)2 el. assem (tamarinde)

• • 2 el. sambal2 el. sambal

• • 4 el. ketjap4 el. ketjap

• • 4 djeroek peroet (limoenblad)4 djeroek peroet (limoenblad)

• • zout en peperzout en peperKookboek van de wijk 

Toko Hete Ria: Indische recepten 
van oma Kroepoek  

Hilde Agterbos

In oktober 2020 is Nadine 
Hetharia (spreek uit met de 
klemtoon op de tweede letter-
greep: Hethària) gestart met haar 
woensdagse maaltijd-afhaal-
dienst vanuit haar huis aan de 
Waldeckstraat 8. Elke woensdag 
kookt ze een Indische maaltijd en 
via Facebook of Instagram kun-
nen mensen de maaltijd bestel-
len. Op zo’n woensdagmiddag 
spreek ik met Nadine over haar 
initiatief, aan de grote eetta-
fel bij haar thuis. Ondertussen 
loopt Nadine regelmatig naar de 
keuken om in de pan met Daging 
Smoor te roeren.

Hoe ben je op het idee gekomen 
om dit te gaan doen? 
Nadine begint te vertellen. Ze 
werkt eigenlijk fulltime bij Ave-
leijn als persoonlijk begeleider op 
de vestiging in Pathmos. Maar ie-
dere woensdag is ze vrij, en kookte 
ze eigenlijk altijd al een Indische 
maaltijd, voor haarzelf en haar 
vriend met wie ze samenwoont. 
“Maar,” zegt ze, “ik had altijd te 
veel. Ik kan namelijk niet zo goed 
inschatten… Toen bedacht ik dit 
plan ineens - op een dinsdag. En ik 
ben ook direct begonnen. Meteen 
die woensdag al. Ik ben nogal 
impulsief van aard.” 

Maar dit is niet de enige reden, 
blijkt al snel. De belangrijkste 
reden is haar oma, de moeder 
van haar vader. Oma Kroepoek, 
zoals ze liefdevol genoemd werd. 

Mevrouw Hetharia-Hennion is 
overleden in 2019, 99 jaar oud. 
“Haar leven stond helemaal in het 
teken van koken en eten. Daarom 
hebben we bij haar overlijden een 
receptenboekje gemaakt.” Nadine 
laat mij het boekje zien. ‘Selamat 
Jalan, Oma Kroepoek’ staat op de 
kaft. “Dat betekent ‘goede reis’,” 
licht Nadine toe. Ik begrijp dat in 
de Indische cultuur deze zin vaker 
wordt gebruikt bij het afscheid 
van een overledene. 

Toko Hete Ria is ook ter nage-
dachtenis aan haar? 
“Ja, jazeker. Toen ze nog leefde, 
ging ik elke dinsdag naar haar 
toe, en dan kookten we samen. 
Dat was altijd supergezellig. Het 
laatste jaar kookte ik voor haar, 
maar ze hielp nog wel mee met 
de voorbereiding. Nu zet ik dus 

op woensdag - dat is mijn vrije 
dag - voort, wat ik vroeger voor 
en met mijn oma deed.” Met 
plezier herinnert Nadine zich 
hoe nauwkeurig oma Kroepoek 
te werk ging, bijvoorbeeld bij 
het doppen van boontjes. “Oma 
stond soms al om vijf uur op, of 
soms nog vroeger, om groenten 
te wassen en te snijden,” vertelt 
Nadine. “Ook koos ze heel 
precies uit wat ze moest hebben 
bij de toko of in de supermarkt. 
Boodschappen, daar kon ze lang 
over doen. Het moest namelijk 
van goede kwaliteit zijn, en 
vooral ook niet te duur,” lacht 
ze. 

Hoe ga je nu te werk? 
“Ik bedenk van te voren waar 
ik zin in heb. Wat ik wil gaan 
maken. Dan plaats ik een bericht 
op Facebook of Instagram, met 
een foto van het gerecht en een 
lijstje ingrediënten. Dat doe 
ik meestal op zondag. Tot 
woensdagochtend 10 uur 
kunnen klanten bestel-
len, en vanaf 16:30 uur 
de maaltijd(en) afhalen. 
Dan zet ik alles van te 
voren klaar, op deze 
tafel, in mooie papie-
ren zakjes. Ik doe er van 
alles bij dat bij het gerecht 
hoort, bijvoorbeeld sambal 
en/of gebakken uitjes. En ook 
een snoepje voor erna. Ik hou 
ervan dat alles er aantrekkelijk 
uitziet,” stelt Nadine. Het is haar 
horeca-ervaring, beaamt ze. Ze 
heeft jaren bij De Kater gewerkt. 

En hoe loopt het nu? 
Nadine glundert: “Boven 
verwachting, ik heb nu al zo’n 
tien vaste klanten, waaronder 
mensen uit de straat. Het gaat 
van mond tot mond, hè. Soms 
loopt het wel een beetje uit de 
hand. Ik heb één keer 37 bestel-
lingen gehad. Dat was wel erg 
veel. Maar ja, ik vind het ook erg 

lastig om mensen teleur te stel-
len.” Nadine’s klanten komen 
ook niet allemaal uit de buurt. 
“Ik heb zelfs een vaste klant 
uit Hengelo, die in Borne werkt, 
maar op haar terugreis naar huis 
via Enschede reist om mijn maal-
tijd op te halen!” 

Tenslotte: de naam… ???
Nadine moet hard lachen. “Ja, 
die naam, die had ik meteen. 
Die verwijst naar mijn moeder, 
die heet ‘Ria’. Mijn moeder is 
overleden in maart 2011. Toen ik 
een keer samen met haar in het 
ziekenhuis was, in de wachtka-
mer, kwam de arts naar buiten 
en stamelde “Mevrouw… Hete…
Hete..Ria?” De hele wachtkamer 
lag dubbel van het lachen, en 
wij ook. We hebben er veel lol 
om gehad.

op Facebook of Instagram, met 
een foto van het gerecht en een 
lijstje ingrediënten. Dat doe 

alles bij dat bij het gerecht 
hoort, bijvoorbeeld sambal 
en/of gebakken uitjes. En ook 
een snoepje voor erna. Ik hou 

Werkwijze 
Snij het vlees in blokjes, mari-
neer met de assem en laat het 
even intrekken. 
Vijzel of snij ragfi jn de ui, knof-
look en peper, dit is je boemboe. 
Voeg de gemalen kruidnagel hier 
aan toe en bak de boemboe even 
in olie in de pan. 
Doe hier de limoenbladeren 
bij. Wanneer je ze gaat ruiken, 
voeg je de sambal en de ketjap 
toe. Voeg de gula djawa toe en 
vervolgens het vlees. Voeg peper 
en zout naar smaak toe. 
Laat minstens 3 uur sudderen op 
het vuur. 
Serveer met witte rijst en boon-
tjes. 

Eet smakelijk oftewel
Selamat Makan!
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Wat doet de wijkraad eigenlijk? 

Lex Pauka

Net als u snakt ook de wijkraad 
naar meer bewegingsvrijheid. 
Het zou toch fantastisch zijn 
als we weer eens met u konden 
overleggen in een openbare 
wijkvergadering. Maar over de 
beperkingen hebben we nu een-
maal niet veel te vertellen. Dus 
komt de wijkraad alleen maar via 
het scherm bij elkaar. En neemt 
dan beslissingen waarover we 
u alleen maar achteraf kunnen 
informeren. Niet ideaal, en als u 
een idee hebt hoe dat anders kan, 
dan horen we dat graag. 

Hieronder een greep uit de zaken 
die in januari en februari aan de 
orde kwamen.

Wijkbudget
Er ontstond wat onzekerheid bij 
de wijkraad over de vraag of we 
in 2021 weer over een wijkbudget 
konden beschikken. En over wat er 
moest gebeuren met het geld dat 
we in 2020 niet konden besteden 
door de corona-crisis. Het duurde 
dit jaar wel wat lang, voordat we 
daar bericht over kregen van de 
gemeente. En op het moment dat 
ik dit schrijf hebben we nog alleen 
maar een mondelinge toezegging. 
Het ziet er naar uit dat het wijk-
budget voor 2021 gelijk zal zijn 
aan dat van het jaar daarvoor. En 
het budget dat we in 2020 niet 
konden besteden, mogen we 
waarschijnlijk dit jaar gebruiken. 
Het lijkt er dus op dat we weer 
voldoende geld in kas hebben om 
uw plannen en ideeën voor de 
verbetering van het leefklimaat in 
de wijk te realiseren. 

Nieuw in de wijkraad 
Het lijkt Elles de Wit wel wat om 
in de wijkraad te komen. Ze gaat 
eerst een paar (Zoom)vergaderin-
gen bijwonen om te kijken of het 
werk van de wijkraad wel zo leuk 
is als het lijkt. Daarna beslist ze. 
Maar in elk geval gaat ze samen 
met Alke de Kroes, Anneke Coops 
en Manje Dijkman aan het werk. 
Dit viertal, offi  cieel de Kunstcom-
missie, heeft een paar ideeën 
bedacht om de creativiteit van de 
wijkbewoners een oppepper te 
geven, in het kader van Kunst in 
de wijk. 

Verkeer en parkeren
Er zijn heel wat wijkbewoners 
die zich bij de wijkraad hebben 
gemeld met een verkeers- of par-
keerprobleem. We hebben deze in 
eerste instantie op een stapeltje 
gelegd. Er was namelijk geen 
verkeerskundige bij de gemeente 
die daar tijd voor had. Inmiddels 
heeft de gemeente besloten twee 
verkeerskundigen aan te trekken 
en is er een tijdelijke oplossing ge-
vonden voor de meest dringende 
gevallen.
Maar het zal best een tijdje duren 
voordat wij als wijk met een 
verkeerskundige kunnen overleg-
gen. Dus hebben we twee dingen 
besloten. De Verkeerscommissie 
wordt uitgebreid en bestaat voort-
aan uit Geert Klement, Henk Hoi-
tink en Alexander de Wilde. Voor 
een kennismaking met Alexander: 
www.hlvk.nl. En we gaan een fi lm 
maken waarin alle knelpunten 
duidelijk zichtbaar worden. In die 
fi lm krijgen de bewoners ook de 
gelegenheid om met hun ideeën 
voor verbetering te komen. 

Zodra de nieuwe verkeerskundige 
is aangesteld, kunnen we hem 
of haar met die fi lm supersnel 

informeren en duidelijk maken 
hoe zeer deze problemen leven bij 
de wijkbewoners en hoe dringend 
ze opgelost moeten worden.

Kamerverhuur blijft aan banden
Het verbod om huizen en winkels 
om te bouwen voor kamerverhuur, 
waar wij samen met de wijkraden 
in en om het centrum zo sterk op 
hebben aangedrongen bij de ge-
meente, is verlengd tot 1 augustus 
2021. En reken er maar op dat we 
scherp in de gaten houden wat er 
daarna gebeurt.

Taken opnieuw verdeeld
De wijkraad heeft nog eens geke-
ken naar de verdeling van taken 
die zij op haar bordje heeft. Dat 
leverde de volgende veranderin-
gen op. Marieke van der Heijden 
gaat aandacht besteden aan Sport 
in de wijk. Anneke Coops gaat het 
Moestuin-team versterken. Want 
ja, er komt op het Robson-terrein 
wel degelijk weer ruimte voor een 
moestuin.

Zonne-energie voor 
Robson-gebruikers?
Domijn heeft besloten zonnepane-
len op het Robson-dak te leggen. 
Dat is mooi, maar nu blijkt dat de 
huurders in het pand daar niet 
van kunnen profi teren. En dat is 
vreemd, want dat was nu precies 
het uitgangspunt van de wijkraad 
toen we met Domijn in overleg 
gingen. De kunstenaars moesten 
zo voordelig mogelijk in het pand 
kunnen werken. Lage energiekos-
ten zouden daarbij helpen. We 
gaan kijken of daar nog wat aan te 
doen is.  

Is dit alles?
Nee, de wijkraad bemoeit zich 
daarnaast met heel wat grote en 
kleine zaken. Ik noem hier alleen 
de introductie van de nieuwe Wijk-
agent (zie elders in deze krant), 
het Rattenoverlast-overleg, de 

Naoberhuuskes bij Tactus, de Boe-
kenruilkastjes in de wijk, de Hon-
denpoep, de zoektocht naar een 
nieuw Hondenrenveld, het Rooien 
van bomen zonder opdracht, de 
aanschaf van een Beweegbank en 
niet te vergeten: de uitkomst van 
het Haaksbergerstraat/Broekheur-
nerweg-overleg. Kijk daarvoor ook 
op de website van de wijk: www.
hlvk.nl. Dat is sowieso een goed 
idee. Want met de rubriek Nieuws 
op onze site houden we u op de 
hoogte van veel actuele, vrolijke 
en minder leuke ontwikkelingen.

Uit de wijkraad

Zo gaat het er straks uitzien op het Robson-terrein aan de Blekerstraat.
© Artist’s impression van  woningbouwvereniging Domijn.

Robson-terrein krijgt oude glorie terug met Tiny houses
en sociale huurwoningen.



10 1110 11

Het meest verbouwde kruispunt 
van Enschede?

Hilde Agterbos

Het kruispunt Haaksbergerstraat-
Ripperdastraat-Boulevard is een 
van de oudste kruispunten van 
Enschede. Uit archieffoto’s van 
het Stadsarchief blijkt dat dit 
kruispunt vanaf ongeveer 1900, 
toen onze wijk werd aangelegd, 
gemiddeld elke 20 jaar is ver-
bouwd. Of het daarmee ook het 
meest verbouwde kruispunt van 
Enschede is?

Op de oudste foto van het kruis-
punt, ca 1900, kijk je de Ripperdas-
traat in (dan nog een zandweg), 
vanaf de Haaksbergerstraat. 
Deze is geplaveid met klinkers. 
Links zie je nog een deel van de 
zogenoemde ‘Koningshuizen’. De 
Haaksbergerstraat kwam toen uit 
waar nu Plein De Graaff is, en liep 
vanaf daar door in de 
Hengeloschestraat. Vanaf 1900 

werd de villawijk Stadsweide 
gebouwd. Toen werden ook de 
straten in de wijk verhard en ver-
der aangelegd. Als gevolg daarvan 
ontstond ‘ons’ kruispunt.

Al snel bleek dit kruispunt 
absoluut niet te voldoen aan de 
toegenomen mobiliteit. Enschede 
was een ‘boomtown’, en groeide 
als kool door de textielindustrie. 
Het wat landelijke karakter maakt 
plaats voor een meer stedelijke 
invulling met winkels en bre-
dere straten. De automobiel doet 
zijn intrede, en dit heeft - op z’n 
zachtst gezegd nogal invloed. De 
verbindingsweg met de Beltstraat, 
toen nog Getfertstraat geheten, 
werd fl ink verbreed; in 1936 ver-
noemd naar gemeentesecretaris 
C.F. Klaar - en kreeg in die tijd een 
vluchtheuvel met verkeerszuilen. 
Ook de Ripperdastraat kreeg zo’n 
vluchtheuvel. Het zebrapad werd 
van lieverlee een vast gegeven op 
het kruispunt.
Paard en wagen verdwenen, bus-

sen en vrachtwagens verschenen; 
de vele fi etsers werden vervangen 
door steeds meer auto’s. Oude 
gebouwen moesten het veld 
ruimen om plaats te maken voor 
het asfalt dat dit verkeer nodig 
had. De oude C.F. Klaarstraat werd 
Boulevard en minstens dubbel 
zo breed. De weg kreeg meerdere 
rijstroken. En er kwamen verkeers-
lichten.

Toch beviel ook deze inrichting 
niet echt. In de jaren ’90 werd het 
kruispunt een rotonde. En wat 
voor één. Het werd DE voetbal-
feestrotonde van Enschede - tot 
grote ergernis van het bevoegd 
gezag. Hiervan hebben we nu 
afscheid genomen. Het nieuwe 
kruispunt is inmiddels een feit; 
het is weer een kruispunt met-
verkeerslichten, vluchtheuvels en 
voorsorteerstroken. Hoe lang het 
duurt voordat dit kruispunt wéér 
op de schop gaat? Gelukkig heb-
ben we de foto’s nog.

Op de website staan nog meer 
foto’s van het kruispunt; 
zie hlvk.nl

Vanuit het centrum ca 1955, 

Aanleg van de rotonde 1996

Zandweg Ripperdastraat, ca. 1900

Links vooraan de Emmastraat ca. 1925

Heden en verleden
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Even voorstellen: Alper Gül,
onze nieuwe wijkagent

Gerard Wieff er

Het klassieke beeld van de 
politieagent als strenge diender 
is al lang achterhaald. En dat 
geldt zeker ook voor onze nieuwe 
wijkagent Alper Gül. Bij de eerste 
kennismaking vallen regelmatig 
termen als, vertrouwen wekken, 
respect betonen en empathie. 
Formeel start hij in het kader van 
een zogenaamd leerwerktraject. 
Dat wil zeggen dat hij of zijn 
werkgever na verloop van tijd 
besluiten of deze opdracht aan 
beider verwachtingen voldoet. 

Wie nu mocht denken dat we te 
maken hebben met een stagiair 
aan het begin van zijn carrière, 
moeten we teleurstellen. Alper is 
zeven jaar geleden zijn loopbaan 
bij de politie al begonnen en 
gepokt en gemazeld in het vak. De 
afgelopen jaren heeft hij gewerkt 
als jeugdagent in Enschede Noord. 
Daarnaast is hij volwaardig agent 
in bijvoorbeeld nooddiensten. Zelf 
zegt hij daarover: “Ik ben 24/7 
agent en werk soms wel eens wat 
langer dan de 38 uren van mijn 
contract.” Alper, 31 jaar, gehuwd 
en twee kinderen, is geboren 

in Enschede Zuid en getogen in 
Veldkamp. Hij kent de wijk dus als 
geen ander. Hij omschrijft de wijk 
als rustig, gemoedelijk en gevari-
eerd. Niet écht een typische identi-
teit met specifi eke problemen. 
Gevraagd naar wat hem beweegt 
om wijkagent te willen zijn, zegt 
hij dat hij de maatschappij vooruit 
wil helpen. Hij vindt het belangrijk 
een band te hebben met de men-
sen in de wijk. Hij vindt ook dat de 
politie toegankelijk moet zijn en 
een wijkagent is per defi nitie laag-
drempelig. Hij maakt een vergelij-
king met de politie in Duitsland. 
Daar wordt je als agent geacht 
altijd op te treden én te bekeuren . 
‘Fout is fout’ bij onze oosterburen. 
Aan deze kant van de grens mag 

je de menselijke maat aanhouden. 
Als iemand een goede reden heeft 
om geen achterlicht op zijn fi ets 
te hebben, bijvoorbeeld, kan een 
agent besluiten geen bekeuring 
te geven. Dat geldt uiteraard niet 
voor zwaardere overtredingen of 
vergrijpen. Hij snapt dat mensen 
soms geëmotioneerd kunnen 
zijn door de situatie. Zeker ook 
in corona-tijd. Maar uiteindelijk 
draait het om wederzijds respect.
Alper Gül, een mensenmens én 
agent. Bij goed weer zullen we 
hem regelmatig op zijn fi ets (of bij 
slecht weer in de auto) in de wijk 
zien. Voor wie zijn hulp of raad 
nodig heeft: 0900-8844 of 
alper.gül@politie.nl

Help ouderen met hun fi nanciële 
administratie

In Enschede zijn veel mensen die 
hun administratie of geldzaken 
niet op orde hebben, maar die 
met een tijdelijk steuntje in de rug 
geholpen zijn en daarna zelf weer 
verder kunnen. Dat steuntje is gra-
tis en vrijblijvend beschikbaar via 
Humanitas Twente. Veel mensen 
met kennis op administratief of 
fi nancieel gebied denken niet met-
een aan vrijwilligerswerk, terwijl 
ze vaak juist heel geschikt zijn als 
Thuisadministratie-vrijwilliger. 

Een van de Thuisadministratie-
vrijwilligers vertelt over haar 
ervaring. “Toen ik voor het eerst 
bij deze mevrouw kwam, zijn we 
begonnen met alle post openen 
en de fi nanciële situatie in kaart 
brengen. Dat was een pittige klus 
en ze bleek hier en daar achter te 
lopen met betalingen. We hebben 
schuldeisers gebeld en gepro-
beerd met hen een betalingsrege-
ling overeen te komen. Ze moet nu 
een paar maanden rondkomen van 
een klein bedrag per week, dus we 
hebben van alles gedaan om te 

kijken waar ze recht op heeft. Zo 
mag ze nu bijvoorbeeld wekelijks 
naar de Voedselbank.” 

“Voor mezelf geeft het een kick 
om orde in de chaos te brengen en 
dingen voor de ander voor elkaar 
te krijgen. Het leukste vind ik om 
mensen te leren hoe ze hun geld-
zaken goed kunnen regelen. Maar 
ik leer zelf ook veel van de deelne-
mers. Want het zijn natuurlijk niet 
alleen mensen met een tijdelijk 
geldprobleem maar ook mensen 
die ergens heel goed in zijn of die 
over een bepaald onderwerp veel 
kunnen vertellen.” 

Wilt u meer weten over vrijwil-
ligerswerk bij Humanitas Twente? 
Bel of mail gerust, of kijk op onze 
website:
www.sterkesamenleving.nl 
Mariella Scholten, coördinator 
Thuisadministratie
074 243 77 33 / 06 126 252 00
thuisadministratie.twente@
humanitas.nl

Bibliotheekleden kunnen nu 
online cursussen volgen 

Leden van de Bibliotheek 
Enschede kunnen sinds 1 februari 
2021 online cursussen volgen. 
Gratis en op elk moment!  

Er is keuze uit meer dan 160 online 
cursussen op het gebied van 
bijvoorbeeld communicatie, per-
soonlijke kracht, taal en commer-
ciële vaardigheden. Bibliotheekle-
den kunnen de cursussen volgen 
via de Bibliotheek op de leerplat-
forms van twee professionele 
aanbieders Soofos en Goodhabitz. 
De online cursussen en een uitleg 
hoe het werkt zijn te vinden op 
bibliotheekenschede.nl. 

Het stimuleren van ‘een leven 
lang ontwikkelen’ voor volwasse-
nen is een belangrijke maatschap-
pelijke taak van de Bibliotheek 
in de aankomende jaren. In deze 
pilot van een jaar wordt onder-
zocht hoe het aanbod van online 
cursussen zo goed mogelijk aan-
sluit bij de wensen en behoeften 
van bibliotheekleden.
In de Bibliotheek kunnen leden al 
lang voor veel meer terecht dan 
alleen het lenen van boeken. Zo 
zijn er interessante en leuke acti-
viteiten voor jong en oud en biedt 
de Bibliotheek hulp bij informatie 
van de overheid. Ook wordt het 
digitale aanbod van de Bibliotheek 
steeds groter. Deze online cursus-
sen zijn een mooie aanvulling op 
de duizenden e-books en luister-
boeken, digitale tijdschriften en 
informatiedatabanken, zeker in 
deze coronatijd.

Redactielid uit Veldkamp 
gezocht 

We proberen het gewoon nog 
maar een keer! We zijn al langer 
op zoek naar iemand die ons kan 
helpen met nieuws, ontwikkelin-
gen en dagelijkse beslommerin-
gen uit het wijkdeel Veldkamp. 
Ben jij nieuwsgierig? Heb je oog en 
oor voor het nieuws in de wijk of 
voor andere opvallende, minder of 
meer belangrijke zaken? En vind 
je het leuk om met verschillende 
mensen te praten over hun werk, 
hun ervaringen, of het nieuws? 
Meld je dan! Schrijftalent is 
meegenomen, maar niet verplicht. 
Reacties graag naar: 06-51179581 
of redactie@hlvk.nl

Een tentoonstelling van en voor 
alle bewoners van Horstlanden-
Veldkamp

Anneke Coops

Ook zo’n zin om na al dat binnen 
zitten weer eens te voorschijn te 
komen?
We hebben elkaar een tijd niet 
veel kunnen zien. Wij vinden het 
de hoogste tijd om de wijk weer 
op te fl euren en dit is ons plan: 

We hebben bijna allemaal wel een 
raam aan de straatkant van ons 
huis. Als we dat nou eens gebrui-
ken om een inkijkje te geven in 
ons leven en onze bezigheden 
van de afgelopen tijd. Om onze 
dromen, gedachten en bevindin-
gen te delen.
Wij willen iedereen vragen mee 
te doen om dat te laten zien. En 
daarbij willen we dus de ramen in 
onze wijk gebruiken. 
Je kan mee doen met bijvoor-
beeld: foto’s, tekeningen, schil-
derijen, drukwerk (grafi ek), 
keramiek, gedichten en teksten. 
Misschien heb je ontdekt hoe leuk 
het is om te breien of borduren, 
te koken of brood en/of taarten 
te bakken. Laat het zien! Maak je 
muziek? Er is vast iets te verzinnen 
om dat te laten horen. 
Je raam wordt het RAAMWERK en 
is het uitgangspunt waarbinnen 
je dit kan laten zien. Dit kan zowel 
voor als achter je raam, in je voor-
tuin of aan het hek zijn.
Iedereen, jong en oud kan mee-
doen!

Wanneer? 
Reserveer het weekend van  11, 
12 en 13 juni, en neem de tijd om 
na te denken hoe jij je raam zou 
willen inrichten, aan de binnen- of 
buitenkant.

Wij zorgen voor een routekaart 
waar alle deelnemers op komen 
te staan en maken een bord of 
herkenningsteken zodat je raam 
goed te vinden is.
Heb je geen raam aan de straat-
kant, je woont b.v. niet op de 
begane grond en je wilt graag 
meedoen, geef je dan wel op.Wij 
helpen je om een geschikte plek te 
vinden.
Je kunt ook je raam beschikbaar 
stellen als je zelf je raam niet 
gebruikt.

Wil je meedoen? 
Geef je dan op via de website van 
de wijk: www.hlvk.nl 
Op deze website word je ook op de 
hoogte gehouden en kun je meer 
informatie vinden. 
Voor vragen en/of opmerkingen 
kun je een e-mail sturen naar de 
Werkgroep Kunst en Cultuur:  
anneke@horstlandenveldkamp.nl

Raamwerk
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“Verhalen van de Wederop-
bouw”

Hilde Agterbos

Het zoemde al een tijdje rond: 
de vervolgfi lm over de wijk zou 
bijna af zijn... En nu is het zover. 
Tijd om eens te gaan praten met 
de makers: Patrick Drijver en 
Peter van Roosmalen - de mensen 
achter de Stichting CultuurGoed. 
We spreken elkaar in het ruime, 
lichte en goed geoutilleerde kan-
toor van Patrick.

Wie zijn de mannen achter de 
fi lm? 
Patrick en Peter kennen elkaar 
al ‘eeuwen’, naar eigen zeggen. 
Aan het begin van hun wooncar-
rière woonden ze allebei in het 
Janninkscomplex. Ze zijn ongeveer 
leeftijdgenoten, beiden opge-
groeid in de wederopbouw-tijd. 
Peter is geboren in de wijk, aan 
de Janninksweg. Al woont hij er 
nu niet meer, hij heeft er goede 
herinneringen liggen, zowel uit 
zijn jeugd als uit zijn studenten-
tijd en later. Hij heeft de Sociale 
Academie gedaan, maar is direct 
daarna geswitcht. De culturele 
sector, daar ligt zijn hart. “Ik orga-
niseer graag, en breng mensen bij 
elkaar.” Hij is vooral actief op het 
gebied van architectuur en monu-
menten. Daarnaast vindt hij het 
belangrijk om Enschede positief 
voor het voetlicht te brengen. Pa-
trick komt oorspronkelijk niet uit 
Enschede. “Ik wilde altijd al iets 
met fi lm doen, maar ik wilde niet 
naar de Filmacademie - dat was 
erg vaktechnisch georiënteerd. Ik 
wilde juist meer de creatieve kant 
op. Dus werd het de AKI. Dat was 
toen de enige kunstacademie waar 
ze iets met fi lm en video deden.” 

Inmiddels woont hij al meer dan 
dertig jaar in de wijk.

De oorsprong  
Aanleiding voor de fi lm was een 
afl evering van “’n Sliepsteen”, 
het blad van de Stichting Histori-
sche Sociëteit Enschede-Lonneker 
(SHSEL). Het blad ligt op tafel, 
nr. 137. “Die hele afl evering gaat 
over het bombardement.” vertelt 
Peter, “Toen dachten we: we kun-
nen er wel een fi lm over maken. 
Dat zou mooi zijn.” Patrick vult 
aan: “En ik had toen een column 
geschreven voor de wijkkrant 
over winkels... daar kreeg ik heel 
veel reacties op. Ook dat hielp 
mee met de gedachtevorming 
over de fi lm.” Patrick: “We heb-
ben toen een bijdrage gevraagd 
vanuit het wijkbudget. Die kregen 

we ook, maar het bedrag was 
eigenlijk veel te weinig om een 
goede fi lm voor te maken. We zijn 
toen op zoek gegaan naar meer 
subsidie-mogelijkheden. Daarvoor 
moesten we wel een stichting 
oprichten. Dus hebben we een 
naam verzonnen: CultuurGoed.” 
Peter lacht: “Het is niet de eerste 
stichting die we samen opgericht 
hebben; heel vroeger hadden we 
samen ook al een stichting, ‘Het 
tijdelijk museum’, waarmee we 
kunstprojecten organiseerden op 
ongewone plekken.”En toen aan 
de slag, eerst met de fi lm over het 
bombardement. Maar het idee 
voor een vervolgfi lm over de we-
deropbouw was er ook al meteen. 
“Doordat met name Veldkamp zo 
zwaar getroff en was, is dat deel 
van de stad volledig vernieuwd. 

Zelfs het stratenpatroon is hele-
maal veranderd,” vertelt Peter. 
“Daardoor geeft de wijk ook een 
mooi beeld van jaren-50 architec-
tuur.” 

Verhalen verzamelen
“We wilden het verhaal vertellen 
vanuit bewoners zelf. We wilden 
geen statisch historisch exposé,” 
vervolgt Patrick, “daarom hadden 
we oproepen geplaatst, onder 
andere in de wijkkrant. Helaas 

leverde dat niet de reacties op 
waarop we hadden gehoopt.” 
Peter: “Toen zijn we zelf allerlei 
mensen gaan opzoeken, bijvoor-
beeld via de SHSEL, en hebben 
we die mensen gevraagd om 
andere mensen aan te dragen. Zo 
kwamen we toch aan een mooie 
groep mensen.” Patrick laat een 
groot bord zien, met Post-its erop. 
“We hebben een paar ronde-
tafelgesprekken georganiseerd 
met allerlei verschillende mensen 

uit de wijk, om ideeën en verhalen 
naar boven te krijgen. Daaruit heb-
ben we een selectie gemaakt van 
zo’n 20 verhalen.” Toen de heren 
daarmee klaar waren, brak de 
corona-crisis uit, en ging het land 
in lockdown. “We zagen het wel 
even heel somber in,” vertelt Pe-
ter, “hoe komen we nu aan mooie 
interview-beelden? Onze doel-
groep bestond ook nog voorname-
lijk uit kwetsbare ouderen.” Het 
prachtige en langdurige zomerse 
weer van 2020 bracht uitkomst. 
“Daardoor konden we buiten 
interviewen, en ook voldoende 
afstand bewaren,” zegt Patrick, 
“we werkten voor het geluid met 
microfoontjes en zendertjes, die 
zorgvuldig werden ontsmet. Zo 
hebben we alle verhalen er goed 
op gekregen.” Beiden beamen dat 
de fi lm daardoor eigenlijk beter is 
geworden, dan als de interviews 
volgens plan binnenshuis waren 
opgenomen.

Stichting Cultuurgoed presenteert wijkfi lm

Vervolg op pagina 17
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Het verhaal vertellen
De gefi lmde interviews leverde 
honderden minuten aan materiaal 
op. Veel meer dan te gebruiken 
is voor de fi lm. “Ja, daarom zijn 
het uiteindelijk ook drie fi lms 
geworden. En dan nog hebben we 
heel veel niet gebruikt. Niet alles 
konden we goed inpassen in de 
thema’s van de fi lms. Dus we heb-
ben veel geknipt en geplakt,” ver-
telt Patrick.  Peter: “En we wilden 
de verhalen van de bewoners ook 
in een bredere context plaatsen. 
Daarom hebben we Annegreet van 
Bergen gevraagd om daarvoor de 
teksten te schrijven. Je weet wel, 
van dat boek “Gouden Jaren”, dat 
over de wederopbouw-tijd gaat. 
Zij komt uit Enschede, wist je 

dat?” Bij de voice-over-teksten van 
Van Bergen werd passend beeld-
materiaal gezocht, bijvoorbeeld 
van de huishoudelijke apparaten 
die toen gangbaar werden. “Ook 
nog een hele klus,” vertelt Patrick, 
“En er moest een stem worden 
gezocht om de voice-over-teksten 
in te spreken.We wilden iemand 
met een licht Twents accent; niet 
al te afwijkend van de spraak 
van de geïnterviewden. Op een 
dag hoorde ik een interview met 
Nathalie Baartman op de radio. Ik 
dacht meteen: ‘Dát is een mooie 
stem!’ Toen hebben we haar bena-
derd voor het inspreken.” 

Het eindproduct 
Peter en Patrick laten mij de fi lm 
zien. Hij is net af. “Ik mag er nu 
niet meer aan sleutelen,” zegt 

Patrick. Hij kijkt er wat moeilijk bij. 
“Altijd lastig om te bepalen wan-
neer de fi lm af is. Soms krijg je op 
het laatste moment nog een hele 
mooie foto of oude fi lmbeelden, 
die je er eigenlijk in wilt hebben. 
Maar nu kan dat niet meer. Anders 
klopt het niet meer met het ge-
luid.” Ik vind de fi lm prachtig. Een 
mooi tijdsdocument. En al gaat de 
fi lm over onze wijk, het verhaal 
is veel universeler. Exemplarisch 
voor de vele wederopbouw-steden 
en -wijken die Nederland rijk is.  
Niet alleen voor wijkbewoners 
interessant, dus! 
Gaat dat zien!

GRATIS
Waardebepaling?

Nodig ons uit voor 

TelTelT . (053) 488 59 95. (053) 488 59 95.

GRARAR
Waardebepaling?Waardebepaling?W

Enschede@euvermannuyts.nl

VERKOOPPLANNEN?
Schakel uw wijkmakelaar in!

Wat precies?  
“Verhalen van de Wederopbouw” 
is een fi lm-drieluik over de weder-
opbouw van onze wijk. Het is het 
vervolg op de fi lm ‘Het Bombar-
dement’ over het bombardement 
van 22 februari 1944, waarbij 44 
wijkbewoners omkwamen. Deze 
fi lm is op 22 februari 2019, 75 jaar 
na dato, in premiere gegaan in 
de Bethelkerk, waarbij ruim 500 
mensen aanwezig waren.
“Verhalen van de Wederopbouw” 
bestaat uit drie delen: 
‘Bouwen en Wonen’ - over de her-
inrichting en herbouw van de wijk 
‘Werken en Winkels’ - over de 
fabrieken en winkels en het woon-
werkkarakter van de wijk‘
‘Jeugdherinneringen’ - persoon-
lijke verhalen en anekdotes van 
(toenmalige) wijkbewoners.

Vervolg van pagina 15

Hoe gemaakt? 
Evenals ‘Het Bombardement’ is 
het drieluik “Verhalen van de We-
deropbouw” met name gebaseerd 
op interviews met (oud-)bewoners 
van de wijk. De interviewfrag-
menten worden afgewisseld met 
historische informatie en beelden. 
De voice-over teksten zijn geschre-
ven door Annegreet van Bergen, 
bekend van de bestseller “Gou-
den Jaren” en ingesproken door 
Nathalie Baartman. De fi lmmuziek 
is gecomponeerd en uitgevoerd 
door Addy Scheele, die in de 
wederopbouwtijd is opgegroeid in 
onze wijk, en later in de Textiel-
beat-band ‘Ronal Four’ speelde. De 
fi lm is mede tot stand gekomen 
dankzij de Wijkraad, Stichting His-
torische Sociëteit Enschede-Lonne-
ker, Stichting Gemeente Enschede, 
Erfgoedvereniging Heemschut, 
Rabobank Enschede-Haaksbergen, 
Provincie Overijssel, Gemeente 
Enschede en het VSB-Fonds. 

Wanneer en waar te zien? 
De stichting CultuurGoed hoopt 
dat het mogelijk is om deze zomer 
alle drie de delen van de fi lm te to-
nen in een openlucht-bioscoop op 
het veld bij de Groene Bogen. Het 
eerste deel ‘Bouwen en Wonen’ 
is nu al te bekijken: online op de 
website van de wijk!  

https://hlvk.nl/premiere-fi lm-
verhalen-van-de-wederopbouw/
Meer informatie: 
info@stichtingcultuurgoed.nl
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Sneeuw!!!

Hilde Agterbos

Herinnert u het zich nog? Al die 
sneeuw? Dat hadden we jaren niet 
meer gezien. 
Volgens de één was het 2017, 
volgens een ander 2005. Laatst-
genoemde jaar kan ik mij ook nog 
herinneren. Ik werkte toen in Ede, 
maar had net die novemberdag 
een thuiswerkdag gepland. Wat 
was ik daar toch blij om! Rond 
het middaguur kwamen de eerste 
berichten door: het verkeer op de 
A50 stond helemaal vast. Nie-
mand kon er meer langs. Vracht-
wagens die elkaar wilden inhalen, 
liepen vast op de hellingen van de 

Veluwse heuvels; ook het andere 
verkeer kon er daardoor niet meer 
langs. Voor strooiwagens was het 
druk en te glad. Mensen zaten tot 
de volgende ochtend vast in hun 
auto’s - vaak te vernikkelen van de 
kou. Hulpverleners gingen langs 
de wachtenden met water en 
foliedekens. 

Zo erg was het dit keer niet. De 
sneeuw viel in het weekend. En 
thuiswerken is voor veel mensen 
veel normaler geworden. Toch 
lag het bus- en treinverkeer op 
maandag stil, en werd het afval 
niet opgehaald. Voor het eerst 
werd de Emmastraat niet geveegd: 
het is geen bus- en ambulance-
route meer. Maar buurtgenoten 

veegden hun stoepjes, hielpen 
elkaar om de auto de weg op te 
krijgen, maakten pret en lieten 
hun creativiteit spreken (zie ook de 
fotocollage).

Nu zitten we natuurlijk alweer 
middenin de lente. Dat ging ove-
rigens razendsnel - de ene week 
konden we schaatsen, de week 
erop lekker zonnen in de tuin. Nou 
ja, dat is ook genieten, natuurlijk!

Cartoon:  Bas van der Linde.
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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

De mooiste dag

2020. Auto claxons, trommels, vuurwerk… Speelt FC Twente thuis? 
In coronatijd?
Ik ren naar voordeur, ik moet er het mijne van weten.

1991. We hadden uitgezocht dat je ongetrouwd wel verdomd veel 
moest regelen met een kind. Dus besloten we om toch maar te gaan 
trouwen. Maandagmorgen, want dat was het goedkoopst. Omdat 
trouwen louter iets administratiefs was in onze ogen — we woonden 
immers al jaren gelukkig samen — hielden we het klein. Onze beide 
moeders waren de getuigen en dochter Josephine van één jaar was een 
luidruchtige stille getuige, met slechts kleurpotloden-tekenbevoegd-
heid. Mijn vrouw Alke was die dag grieperig. Ondanks de leuke kleding 
straalde ze geen groot plezier uit, niemand eigenlijk op de paar foto’s 
die toen zijn gemaakt.
2020. Terug naar het rumoer in de straat. Als ik buiten kom, dreunt de 
trommel en klinkt exotische muziek van een Turkse klarinet. Er wordt 
meegeklapt door mooi aangeklede vrouwen en meisjes, jonge man-
nen in strakke pakken dansen in een cirkel midden op straat. Een klein 
bruidsmeisje in smetteloos wit kijkt geïmponeerd toe. Auto’s staan 
schots en scheef op de stoep geparkeerd, een drone maakt opnamen. 
Langzaam vormt zich een nieuwe cirkel, nu van buurtbewoners die op 
gepaste afstand nieuwsgierig toekijken. De muziek is opzwepend, de 
jonge mannen dansen alsof hun leven er vanaf hangt. De fietsstraat 
is even feeststraat, een fietser wurmt zich door de menigte. De straat 
is nu even van de familie en vrienden van de bruid en bruidegom. Dan 
gaat de deur open bij het met wit kant versierde huis, een van de man-
nen gaat het huis in. De cameraman volgt hem, hij heeft zijn drone 
opgeborgen. De voordeur blijft open, de spanning stijgt. Het duurt 
lang, de man op de Turkse klarinet raakt buiten adem. Dan komt ein-
delijk over de rode loper de prachtige bruid het huis uit, wat is ze mooi. 
Het feestend gezelschap en de omstanders uit de buurt, Iedereen klapt. 
De trommelaar en de klarinetspeler doen er nog een schepje bovenop. 
De bruid stapt in de auto, haar sleep wordt voorzichtig naast haar ge-
drapeerd op de bank van de blinkend zwarte Mercedes. Ook de andere 
auto’s worden gestart. Toeterend rijdt het gezelschap de Emmastraat 
uit, door de spiegelende autoruit zie je de bruid stralen, verheugd over 
de trouwerij en het feest dat haar nog te wachten staat. Een prachtig 
voorbeeld van hoe mooi een trouwdag kan zijn.

Van Lidy

Van Patrick


