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Uit de wijkraad

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

Wat doet de wijkraad eigenlijk?
Lex Pauka
Terug van vakantie realiseer
ik me dat Covid gedurende de
afgelopen zomer nog steeds
veel invloed heeft gehad op het
werk van de wijkraad. Dat wordt
geïllustreerd door de succesvolle
expositie Raamwerk. Daarmee
hebben de wijkbewoners laten
zien dat zij graag en effectief in
actie komen, zelfs onder de toen
nog geldende strenge maatregelen. Daarnaast is de wijkraad
vooral druk geweest met online
en af en toe ook lijfelijke overleggen met de instanties en partners
die van belang zijn voor de leefbaarheid, de sfeer en de kwaliteit
van de wijk.

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

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

Klimaatpraat
Onder dat motto lieten we ons
door Rosa Vos van de gemeente
bijpraten over alles wat de bewoners gemakkelijk zelf kunnen
doen voor de verbetering van het
klimaat in hun en dus ook onze
directe omgeving. Meer informatie en tips vindt u op hlvk.nl
onder het kopje ‘Wat u kunt doen
voor het behoud van een prettig
klimaat in Horstlanden Veldkamp’
in de rubriek Nieuws.

Uw advertentie in de
Wijkkrant Horstlanden Veldkamp
komt wel in de bus...

Robson
We zijn in gesprek met de stichting Vierkwart over mogelijkheden om in het Robsonpand meer
activiteiten te organiseren voor de
wijkbewoners. Het zou toch mooi
zijn als het pand gaat functioneren als een soort huiskamer van
de wijk, zoals dat ook ooit het
geval was in het Petpaviljoen.

info@collook.nl
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Volkspark
We spraken met de Volksparkcommissie over hoe we de commu3

nicatie tussen de commissie en
wijkraad kunnen bevorderen. We
keken naar de uit de hand gelopen
situatie (brandstichting, vervuiling) op die heerlijke dagen voor
de zomervakantie en we besloten
elkaar te helpen om de mooie,
maar kostbare toekomstplannen
van commissie verder te brengen.
Solidare
Met Solidare, de eigenaar van
Macandra, de Kringloopwinkel,
villa Menko-Edersheim (vm. Hotel
Memphis) aan de Tromplaan en
alle grond die tussen de Tromplaan en de Emmastraat ligt,
spraken we over de toekomstige

invulling van dit gebied. Solidare
beloofde in het najaar met een
plan te komen. Gezien de enorme
behoefte aan woonruimte voor
gezinnen, alleenstaanden, ouderen en studenten in onze wijk lijkt
er alle reden om snel aan de slag
te gaan.
Nieuw in de wijkraad
Een nieuwe penningmeester, daar
zagen we al een hele tijd naar uit.
Dus is het fijn dat Edward Borggreve deze taak op zich wil nemen.
Zodra hij officieel is toegetreden
tot het bestuur van de stichting
wijkraad zullen we hem aan u
voorstellen. Dat geldt overigens
ook voor Elles de Wit en Gerard
Wieffer die inmiddels hun plek in
wijkraad hebben gevonden.

Horstlanden-Veldkamp in cijfers

Kunstestafette
1379

De vrouw op de bank van
Ray Andreas

985

Rudi Bastiaans

Huurhuizen

Koopwoningen

30

Te koop

130 legale
Studentenhuizen
204

Onbewoond

1 deur is 10

huizen

Vorige keer heeft Dédé Grützmacher het estafettestokje doorgegeven aan Rudi Bastiaans. Rudi
heeft een kunstwerk uitgekozen
van Ray Andreas, wijkbewoner
en één van de kunstenaars in het
Robson. Hiernaast licht hij zijn
keuze toe.

Grafiek: Sjors Trimbach
Hoeveel voordeuren telt onze
wijk?
Sjors Trimbach
De afgelopen jaren is er nogal
wat veranderd in de wijk. Er is
een grote flat gesloopt, er zijn
nieuwe appartementen en woningen voor teruggekomen. Rondom
het Robson is een hele buurt aan
het ontstaan. Om nog maar niet
te spreken van de ontwikkelingen
in het Janninkkwartier. Maar dat
komt later.
De vraag naar het aantal voordeuren is van belang: de redactie
vroeg zich namelijk af of het
aantal wijkkranten dat we laten
drukken, nog steeds voldoet. Dus
hebben we eens gekeken naar het

aantal voordeuren in onze wijk.
Volgens Allecijfers.nl zijn het er
2364; het merendeel van deze
voordeuren is van een huurhuis.
Mocht u één van de 985 koopwoningen willen, op Funda stonden
er op dit moment 30 te koop.
Overigens staan er op totaal 204
adressen geen bewoners ingeschreven. Dit betreft ofwel panden van bedrijven en instellingen,
waar niet (ook) gewoond wordt, of
van leegstaande woningen tussen
verhuizingen door.
Studenten hebben de keuze uit
130 (legale) studentenhuizen in
onze wijk. Of het oude ziekenhuis
één van deze 130 is, of juist onder
de huurwoningen valt, is niet
bekend.

alweer anders op het moment dat
u dit leest. Met dank aan Victor
Sluiter!
Bronnen:
https://allecijfers.nl/buurt/horstlanden-stadsweide-enschede/
https://allecijfers.nl/buurt/veldkamp-getfert-west-enschede/
https://www.enschede.nl/wonenen-bouwen/legale-kamerverhuurpanden-in-enschede
https://www.funda.nl/koop/
enschede/horstlandenstadsweide,veldkamp-getfertwest/

Voor het gemak zijn alle getallen
afgerond en zijn ze waarschijnlijk
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EVERY PICTURE TELLS A STORY
Vrij vertaald: elk beeld vertelt een
verhaal. In dit geval het verhaal
van mijn overbuurman Ray.
Als ik dit kunstwerk (Zonder titel,
33 x 43 cm.) van Ray Andreas bekijk, ontwikkelt er zich meteen een
verhaal in mijn hoofd: “wie is die
vrouw op de bank? Waarom ligt ze
daar? Zweeft ze in de ruimte? Rust
ze uit?” Uiteraard heeft de kunstenaar hier een bedoeling bij gehad
en zijn eigen verhaal hiermee
geïllustreerd.
Ik zag dit werk voor het eerst in
Galerie Dédé Grützmacher.
Wat mij het meest aanspreekt in
deze voorstelling, is de intimiteit.
Door het in te kaderen en voor een
klein formaat te kiezen, wordt dit

nog eens benadrukt. Oh ja, nog
iets over de techniek: het is een
lino-druk, dus gegutst in een plaat
linoleum en afgedrukt op papier
in een oplage.
Als interessante variant heeft hij
het ook nog een keer in klei afgedrukt. Ook fraai!
Maar persoonlijk heb ik meer met
papier.
Zoals gezegd, dit beeld heeft een
verhaal en als kijker mag u natuurlijk uw eigen verhaal maken. En
als u het echte verhaal wilt weten,
mag u dit Ray zelf laten vertellen.
Hij woont tenslotte in de buurt.
Ray Andreas: Zonder titel
(linosnede).

Vernieuwingsslag voor het Volkspark
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Plattegrond van het huidige park. © Volkspark.nl
Hilde Agterbos
Afgelopen zomer heeft de
Commissie van Beheer van het
Volkspark, in samenwerking met
landschapsarchitecte Marina
Eenschoten van de Gemeente
Enschede, een Visiedocument
gepresenteerd met daarin een
aantal plannen voor de toekomst. Aanleiding is het jubileum
dat volgend jaar (2022) wordt gevierd. Volgens de Commissie bestaat het Volkspark dan 150 jaar,
maar daarover meer volgende
keer. Hier eerst een samenvatting
van dit visiedocument.

Wat er mis is met het park zoals
het nu is
De Commissie constateert in
het visiedocument een aantal
zaken, die verbetering behoeven.
Allereerst blijkt het bomenbestand op zijn retour te zijn: een
aantal bomen staat zogezegd op
omvallen. Niet dat u nu meteen bang moet worden, dat er
boomtakken of -stammen tijdens
uw wandeling of oefening op
uw hoofd vallen, maar toch. Ten
tweede blijkt dat er relatief weinig
mensen gebruik maken van het
park. De meeste mensen zijn
buurtbewoners. Vanuit de stad
komen er geen lunchwandelaars

naar het park, en al helemaal geen
toeristen. De weg naar het park
vanuit de stad is - hoewel circa 10
minuten lopen - niet uitnodigend
genoeg, en de entrees naar het
Park zijn onduidelijk, verstopt,
slecht toegankelijk of zelfs helemaal dichtgemaakt. Ten derde de
beleving: bezoekers ervaren het
park niet als een geheel: er is een
duidelijk verschil tussen het oude
(oostelijke) deel en het nieuwe
deel, dat pas sinds begin deze
eeuw bij het park is betrokken.
Daarnaast is aan de noordwestkant een grote asfaltvlakte
(noodzakelijk voor de opbouw van
o.a. de kermis), die afbreuk doet
6
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Hoofdingang Parkweg
Ingang Perkweg
Ingang Stadsmatenstraat
Ingang Parkstraat
Ingang Kleine Houtstraat
Ingang Tweede Emmastraat
Ingang Volksparksingel
ELTC tennisbanen
Herdenkingsmonument van Heek
Kunstwerk André Vollten
Oorlogsmonument Mari Andriesen
Kunstwerk Cor Ryken
Kunstwerk Cyril Lixdenberg
Gedenksteen tegen zinloos geweld
Parkeerplaats Volkspark/Loetje
Parkeersplaats ELTC
Parkeerplaats Volksparksingel
Restaurant Loetje
Toilet (april t/m oktober)
Volière
Speeltuin vanaf 6 jaar
Dierenweide
Hondenuitlaatplek (HUP)
Fietsenstalling
Voerstoep
Belvedère
Waterspel
Promenade
Cascade
Basketbaldoel
Strekrek
Jeu de boules baan
Trapveldje
Fontein
Muur33met Leeuwenkop
Joggingroute
(1650 meter)
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aan het parkaanzicht. De speeltuin
is te klein, niet avontuurlijk en ligt
verstopt. Buurtkinderen spelen er
niet of nauwelijks. En het dierengedeelte is niet bijzonder genoeg
en bovendien duur in onderhoud.
Kinderboerderijen elders in Enschede bieden wat dat betreft een
veelzijdiger beleving. Ten slotte
heeft het zicht vanaf de Parkweg
op het park, dat ontstaan is sinds
7

de boomkap langs die weg, als
groot nadeel dat de rust van het
park wordt verstoord door het
verkeerslawaai.
Kortom: veel werk aan de winkel.
Parkaanleg
Het is de bedoeling om het oorspronkelijke ontwerp - Engelse
landschapsstijl - weer beter en
meer naar voren te laten komen.
Dat betekent meer kronkels, van
bovenaf gezien althans. Zowel
wandelpaden als waterpartijen
moeten weer meer meanderen. En
je moet ‘achtjes’ kunnen lopen,
waardoor de diversiteit van looproutes groter wordt. Qua aanplant
zullen oude bomen fasegewijs
vervangen worden door nieuwe.
Hierbij zal worden gekeken naar
diversiteit en duurzaamheid, ook
in verband met klimaatverandering. Er zal ook meer struikgewas
en kruidenaanplant komen,
waardoor het park aantrekkelijker
wordt voor niet alleen het oog van
de mens, maar ook voor insecten,
vogels en ander klein grut. Ook de
randen van het park zullen weer
dichter beplant worden, behalve
aan de kant van de Stadsmatenstraat. De asfaltplaat voor de
kermis wordt vervangen door een
geasfalteerde 400m-atletiekbaan:
als deze niet wordt gebruikt voor
de (opbouw van) evenementen,
kan erop gesport worden. En deze
detoneert niet zo in het landschap. In het ‘nieuwe’ gedeelte
zijn waterbassins gepland, die
kunnen vollopen bij stortbuien.
Bij droog weer kunnen ze gebruikt
worden als speelweide en/of
sportveld.
Toegang tot het park
Om de toegang tot het park aantrekkelijker te maken vanuit het
centrum, pleit de Commissie voor
meer bomen langs de belangrijkste toegangswegen van de
stad naar het park (Tromplaan en

Parkweg) én een betere oversteekbaarheid van de Ripperdastraat
nabij het Saxion. Ook zou het park
meer zichtbaar moeten zijn, bijvoorbeeld door een mooi hekwerk
rondom en ingangspoorten met
de naam van het Volkspark erop.
De entree aan de Volksparksingel
(in de bocht) zou in ieder geval
weer open moeten. Er is nog discussie over één of meer fietsroutes
door het park. Vooral de route
Parkstraat - Tubantiasingel, langs
het parkgebouw, vindt weerklank. Maar tegenstanders vrezen
lawaaiige scooters in het park.
De auto wordt beter geweerd uit
het park. Er komen ook niet meer
parkeerplaatsen. Wel kunnen de
bestaande parkeerplaatsen efficiënter, veiliger en groener worden
aangelegd.
Beleving in het park
Het park moet weer aantrekkelijk
worden als stadspark: voor (lunch)
wandelaars, sporters, gezinnen,
jongeren, kortom voor alle bewoners van Enschede. De voorgestelde vernieuwde parkaanleg
zou al een verbetering zijn, maar
aan de voorzieningen kan volgens
de Commissie ook nog het een en
ander verbeterd worden. Zo zou er
meer ruimte moeten komen voor
daghoreca. Mooie terrassen en de
verkoop van bijvoorbeeld ijs en/of
poffertjes zouden meer zomerdagen weekendbezoekers moeten
trekken. Er wordt gedacht om het
ELTC-gebouwtje ook daarvoor te
gebruiken en zo weer beter bij het
park te betrekken. Voor sport en
spel zouden er betere en uitnodigender mogelijkheden moeten
komen: een uitbreiding van de fitnesstoestellen staat al op het programma, maar men denkt ook aan
spel-uitnodigende kunst in het
park, naast een beter opgezette
speeltuin voor de kleineren onder
Vervolg op pag 8

kleine daghoreca

400-meter baan

entree heropenen
ruimte voor festivals

groenere parkeerplaatsen
daghoreca/restaurant

maatwerk inrichting bijzondere plekken
Ontwerp voor een vernieuwd
Volkspark © 2021, Commissie
van Beheer Volkspark

nieuwe
speeltuin

bassins

routing paden

ons. De (speel)waterfontein blijft.
Of de dieren ook blijven, is hoogst
onzeker. De Commissie neigt naar
nee, tenzij het gaat om bijzondere
dieren. Zo wordt geopperd de
volière met bijzondere parkieten
te behouden, maar te verplaatsen
richting het parkgebouw. Als het
gaat om evenementen: die zijn erg
belangrijk voor de inkomsten van
het park. De Paaskermis, Kunst in
het Volkspark, Herfstkermis en het
Wintercircus zullen blijven.

nieuwe beek

waterloop herstellen naar
oorspronkelijk ontwerp

Vrienden van het Volkspark
Voor al deze veranderingen is veel
geld en veel tijd nodig. Het zal
in stapjes gaan, deelproject voor
deelproject. Een deel van het geld
en de tijd zou kunnen opgevangen worden door Enschedeërs
zelf. De Commissie wil bewoners
meer bij het park betrekken, door
Vrienden te werven, die zich als
een soort ‘ambassadeurs’ gaan
manifesteren. Vrienden kunnen
zich bijvoorbeeld inzetten voor
het onderhoud van het park, de
fondsenwerving, of de organisatie
van evenementen. Zo wil men niet

verjonging beplanting

alleen de participatie vergroten,
maar ook de beleving en bekendheid van het Volkspark.
De Commissie hoopt in 2020 met
de eerste vernieuwingen te kunnen starten.
Het visiedocument is in zijn geheel
te lezen op www.volkspark.nl/
visie.
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groene randen

Uit de Wijkraad (vervolg)
Lex Pauka
Hieronder geef ik u een indruk
van een aantal zaken die de afgelopen periode in de wijkraad zijn
besproken en besloten.
Studenten in de wijk
Daarover spraken we met Yorick
Moleman. Hij studeert aan de
UT en is daarnaast actief in de
gemeentelijke denktank ‘Keeping
Talent in Twente’. KTIT ontwikkelt ideeën om studenten na hun
studie voor Twente te behouden.
De wijkraad heeft hem uitgenodigd om eens te kijken hoe
we studenten nauwer kunnen
betrekken bij alles wat er speelt in
de wijk. Veel bewoners vinden het
prima om in een studentenstad te
wonen, maar liever niet naast een
studentenhuis. Want dat betekent vaak lawaai, overlast en een
onverschillige houding naar de
buren en hun omgeving. Zo voelen
veel mensen dat. Wij willen kijken
of dat niet anders en beter kan.
Yorick heeft ervaring met het organiseren van zogenoemde ‘challenges’ gericht op de verbetering
van het wederzijds begrip tussen
studenten en bewoners. Hij wil
daar niet alleen studenten, maar
ook wijkbewoners bij betrekken.
Dus, bewoners die deze problematiek aan het hart gaat, meld u bij
secretaris@hlvk.nl.
Studenten in de wijkraad
De wijkraad denkt dat het goed
zou zijn als we studenten kunnen
interesseren voor het werk van
de wijkraad. Met als belangrijkste taak de verbetering van de
communicatie met studenten
in de wijk. Studenten praten
nu eenmaal gemakkelijker met
studenten dan met de oudere

wijkraadsleden. Nu maar hopen
dat uit de challenges van Yorick
studenten tevoorschijn komen die
dat zien zitten.
Bomen in de Groene Bogen
De wijkraad steunt elk initiatief
om meer bomen in de wijk te krijgen. Daar zijn de bewoners van de
Groene Bogen op ingesprongen.
Zij betrokken deskundige Marina
Eenschoten bij hun vraag om de
Groene Bogen van meer en beter
geschikte bomen te voorzien.
De boompjes die er nu staan te
treuren, zijn niet geschikt voor de
grond waarop ze geplant zijn. Een
situatie die wellicht zal verbeteren
als de stadsbeek eenmaal klaar is.
Maar zeker is dat niet en dus wordt
er nu gewerkt aan een plan voor
het planten van meer en beter geschikte bomen. Dit plan zal in het
najaar gepresenteerd worden.
Meepraten over de Stadsbeek
Het is de bedoeling dat de gemeente in het najaar een bijeenkomst belegt over de definitieve
loop van de Stadsbeek door onze
wijk, die zich langs en om het
Blekerpad zal slingeren. Als de
maatregelen het toelaten, gebeurt
dat overleg in het Robsonpand.
Daar kunnen de bewoners dan hun
specifieke wensen kenbaar maken.
Wilt u daaraan meedoen? Meld
dat dan bij secretaris@horstlandenveldkamp.nl, zodat we u tijdig
kunnen uitnodigen. Zodra bekend
is wanneer dat gesprek gaat
plaatsvinden, melden we dat ook
op de website hlvk.nl in de rubriek
Nieuws.
Verkeer en parkeren
Het plan om de knelpunten op het
gebied van verkeersveiligheid en
parkeren met een paar filmpjes
in beeld te brengen, is even in

de koelkast gelegd. De Verkeerscommissie kwam namelijk tot de
conclusie dat het niet zinvol is om
daar werk van te maken, zolang de
nieuwe inrichting van de Haaksbergerstraat nog niet klaar is. De
Haaksbergerstraat heeft zoveel
invloed op de verkeersstromen in
de wijk dat we met filmen beter
nog even kunnen wachten tot
de nieuwe situatie een feit is. Kortom, het plan is niet van de baan.
Gedoe om de moestuin
De belangstelling voor de moestuin op het Robsonterrein is groot.
De stukjes grond waren snel
verdeeld onder de bewoners en
er heerste een algemeen gevoel
van ‘hier gaan we op een gezonde,
milieuvriendelijke en duurzame
manier aan het wroeten, planten
en oogsten.’ Mooi plan, maar
daar heb je wel grond van hoge
kwaliteit voor nodig. En volgens
de moestuiniers was dat niet wat
Domijn had geleverd. Domijn was
het daar niet mee eens. Zij vonden
de geleverde grond uitstekend
geschikt. Gedoe dus. Want grond
afgraven en vervangen bleek zo
duur dat de wijkraad vreesde dat
het hele plan in rook zou opgaan.
En Domijn vond dat zij al genoeg
had bijgedragen aan de inrichting
van de moestuin. Daar had Domijn
wel een punt. Dus ging de wijkraad op zoek naar een betaalbaar
alternatief. Dat vonden we snel bij
de gemeente. Die leverde de juiste
grond voor de helft van de begrote
kosten. Zo konden de moestuiniers nog net op tijd in de nieuwe
tuin aan het werk.

de uitbreiding van de sportieve
mogelijkheden in het Volkspark
en het herstel van de beschildering van een beklad elektriciteitskastje. Maar daarnaast blijft
er voldoende budget voor de
verbetering van de leefbaarheid in
de wijk. Uw plannen zijn dus van
harte welkom.

Foto’s: Sjors Trimbach, Alke de Kroes, Hilde Agterbos.

Alke de Kroes & Hilde Agterbos
In het weekend van 11-13 juni
hadden ruim 50 wijkbewoners een
of meerdere ramen van hun woning ingericht als expositieruimte
voor hun eigen of andermans
(kunst)werk. Iedereen die dat
wilde, kon meedoen als onderdeel
van de Raamwerk-route door de
wijk. Aan de hand van een mooie
wandelkaart kon je de route
lopen. Het weer was geweldig,
er liepen veel mensen rond - en
niet alleen eigen wijkbewoners.
Op deze pagina kun je nog even
nagenieten van de foto’s

Oproep aan de deelnemers
Hebt u nog een deelnemersbordje
thuis?
Zo ja, wilt u dat dan alsnog inleveren bij Galerie Dédé Grützmacher,
Blekerstraat 165 (Robsonpand);
geopend op vrijdag, zaterdag en
zondag tussen 14:00-17:00 uur.

Over geld gesproken
De wijkraad constateert met plezier dat er nog voldoende budget
is voor de realisatie van plannen
van de bewoners. Op het programma staan nog de zoektocht
en inrichting van een alternatief
hondenrenveld, de plannen voor
meer boekenruilkastjes in de wijk,
10

Terugblik Raamwerk
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In het kort...
Verhalen van de Wederopbouw op filmdoek in
Concordia!
Voor diegene die de vertoning van
de films in de Synagoge en in het
Robson pand hebben gemist, of de
film nog een keer willen zien, is er
nog een kans om de film op groot
doek te zien.
Op zondagmiddag 9 januari 2022
worden de films getoond in het
prachtige theater van Concordia;
vanzelfsprekend onder voorbehoud van mogelijke toekomstige
corona-maatregelen.
Kijk op de website van Concordia
of bel met Concordia voor reserveringen!

Parkeeroverlast
Mina Krusemanstraat
De heer Vlashof stuurde de redactie van de wijkkrant verschillende
foto’s van de parkeeroverlast in
de Mina Krusemanstraat, die de
laatste tijd de spuigaten uitloopt.
“De buurt is het al jaren zat,”
schrijft hij, ”Om dit kracht bij te
zetten blokkeren wij de toegang
tot ons hofje zodat de studenten
van Saxion elders moeten gaan
staan. Ook de straatjes achter ons
vernemen de zelfde overlast. Zelfs
de thuiszorg krijgt een bekeuring,
moeten die vanaf de andere kant
van de singel komen lopen om
zorg te verlenen?” Navraag leert
dat de parkeersituatie aldaar

een langer bestaand probleem
is, maar door de lockdown- en
thuiswerkmaatregelen enige tijd
minder prominent was. De wijkraad is inmiddels in gesprek met
de heer Vlashof en andere betrokkenen om een passende oplossing
te vinden. Als de meerderheid van
de straatbewoners het eens is met
de invoering van betaald parkeren, zal dat per 1 januari 2022 al
ingevoerd kunnen worden. Voor
verdere informatie: volg het op de
website van de wijk.

Bieb brengt burgers dichterbij de politiek met “Agenda
van de Stad”
Met het project ‘Agenda van de
Stad’ wil de Bibliotheek Enschede, in samenwerking met de
Bibliotheek Hengelo en omroep
1Twente, burgers en politiek dichter bij elkaar brengen. Het project
zal thema-gewijs activiteiten
aanbieden en diverse informatiebronnen beschikbaar maken voor
burgers met verschillende vragen
over de praktische consequenties
van politieke vraagstukken en
beleid.

Koelkast leeg, maar geld
op? Wasmachine kapot,
wat nu?
De Parochiële Caritas Instelling,
ook wel Caritas Enschede genoemd, is er om mensen in acute
(financiële) nood een helpende
hand te bieden. Inwoners van
Enschede die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bij
ons terecht voor directe (beperkte)
noodhulpvragen. Vrijwilligers
staan klaar om u te helpen: luisteren naar uw probleem, adviseren
en doorverwijzen, tijdelijke materiële hulp, bijvoorbeeld boodschappen, contact leggen voor een
pastoraal gesprek.
Zoekt u zelf hulp? Of voor iemand
anders ? Stuur een bericht naar secretaris@caritasenschede.nl Of bel

Het eerste thema is ‘Energietransitie’. Tot en met december 2021
worden burgers uitgedaagd meer
te weten te komen over duurzaamheid, plastic soep en het oceaanleven, of hoe een ecologisch
verantwoord dorpje functioneert.
Er zijn exposities, lezingen en
spreekavonden, een energieloket
en een energiespreekuur, waar
men specifieke vragen kan stellen
en beantwoord krijgt.

Meer informatie:
www.bibliotheekenschede.nl
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op werkdagen van 18:00u-21:00u
met 06-38765054. Een boodschap
inspreken kan ook; u krijgt zo snel
mogelijk een reactie.

Rodenbach wordt Ristorante
Moderno
Er was even sprake van sloop,
maar gelukkig ging dat niet door.
Nadat het pand was aangekocht
door de Syrisch-Orthodoxe Kerk
Mor Yakub van Sarugh, draaiden
de raderen snel. Culturele en
historische verenigingen drongen
er bij de gemeente op aan om
het gebouw op de gemeentelijke
monumentenlijst te zetten. Aldus
gebeurde. Dus wordt het weer een
horeca-gelegenheid. De nieuwe
eigenaar is een wijkbewoner:
Manuel Cossu, die al een Italiaans

cateringbedrijf runt. Ristorante
Moderno, de naam verwijst naar
het ‘oude’ hotel Modern, wordt
geen pizzeria, maar een restaurant
met allerhande gerechten van
Italiaanse oorsprong.

Nieuwe eigenaren
Ecocentrum
Het ecocentrum Emma heeft
nieuwe eigenaren. En dat is al te
zien.
De buitengevel is versierd met
een prachtige schildering. Ook
van binnen wordt het pand druk
verbouwd. De nieuwe eigenaren
Rick Leenheer en Liat Solomon betrekken ook het woonhuis achter
de zaak. We heten hen welkom in
de wijk.

niet. In de natuur groeit hij op
en in bomen, in de tropen. Het is
een epifyt, dat wil zeggen dat hij
wel op de boom groeit, maar niet
van de boom leeft. Zeg maar een
soort kostganger. Hij haalt zijn
voedingsstoffen uit het water en
uit de lucht.”

Bijzondere buurtbewoner

Intensive Care
De echte kneusjes krijgen direct
een bad. Ze worden uit het plastic
potje gehaald en in een bak met
regenwater, houtsnippers en
orchidee-voeding gezet. Daar blijven ze één week in staan, in een
vochtige omgeving, bijvoorbeeld
de badkamer. “Het gaat erom dat
ze weer in hun normale cyclus
komen.”
Na deze eerste therapie worden de
planten verpot. “De plastic potjes
waar ze in verkocht worden, zijn
over het algemeen prima, want
daarin blijft het vochtig,” stelt
Juliëtte, “maar je moet wel de

Juliëtte Jonker redt kwijnende
orchideeën
Hilde Agterbos
Wellicht hebt u het gezien in
het voorbijgaan: op de ruit van
Blekerstraat 66 staat het met
grote witte Jan-Doodle-letters:
Orchideeënasiel. Tijdens het
Raamwerk-evenement viel het
ook de redactie van de wijkkrant
op. Hier moeten we toch even
wat meer van weten. Dus bellen
we aan. Juliëtte doet open en
een week later hebben we een
goed gesprek in haar woonkamer
temidden van allerlei orchideeën.
Juliëtte vertelt waarom ze ermee
begonnen is en hoe het in zijn
werk gaat.

Supermarktplanten
Al langere tijd vroeg Juliëtte zich
af hoe dat toch zat met al die
orchideeën die bij de supermarkt
te koop zijn. Waar blijven al die
orchideeën toch? Op een gegeven
moment heeft iedereen de vensterbank toch wel vol staan, zou
je denken. Toch zie je telkens weer
van die aanbiedingen.
Toen een vriendin van haar op een
gegeven moment een uitgebloeide Kalanchoë (u weet wel, zo’n
vetplant met knalrode, oranje of
gele bloempjes) wilde weggooien,
viel ineens het kwartje. Blijkbaar
gooien mensen de uitgebloeide
orchideeën weg! En kopen dan
gewoon weer nieuwe.
De orchidee, vroeger een kostbare plant, is een wegwerpartikel
geworden.
De Kalanchoë gaf het startschot
tot een nieuw idee: het Orchideeënasiel Enschede. Juliëtte

Bewustwording
“Soms zijn de planten die ik
krijg, alleen uitgebloeid. Maar ik
krijg ook vaak planten die flink
verwaarloosd zijn; gedeeltelijk
of zelfs helemaal verdroogd. Ik
probeer ze altijd weer aan de praat
te krijgen. Weggooien? liever
niet.” De planten komen van
bedrijven, zoals kantoren en een
bedrijf in huisontruimingen, maar
ook van particulieren. Planten
worden altijd gedoneerd - de
gever krijgt de plant niet terug.
“Als het lukt de plant weer in de
groeifase te krijgen - en deze zet
goed door - dan geef ik hem weg,
bijvoorbeeld aan eenzame mensen. Laatst heb ik er ook 12 naar
‘Het Paradijs’ gebracht, een ideale
omgeving voor de orchidee. Het
gaat me erom dat mensen er zich
van bewust worden dat planten
levende organismen zijn, en geen
wegwerpartikelen.”
Juliëtte’s orchideeënasiel is online
te vinden op Facebook, Instagram,
Marktplaats en gratisaftehalen.nl

plaatste op haar Facebook-pagina
een oproepje en kreeg al direct
reacties. Zo bracht een kantoor
twaalf uitgebloeide orchideeën,
omdat deze natuurlijk niet meer
representatief waren. Dat was in
januari 2020.
Al doende leert men
Juliëtte vertelt dat ze helemaal
niet zoveel wist van orchideeën
en hun verzorging. Het idee was
geboren puur uit idealisme en
uit fascinatie voor de plant. Met
als motto ‘gewoon doen’ en met
hulp van internet en mensen met
groene vingers, heeft Juliëtte
langzamerhand een behoorlijk
kennisrepertoire opgebouwd als
het gaat om orchideeën. Met deze
kennis benadert ze alle adoptieplanten. “Als eerste haal ik het
stokje eruit. Met dat stokje dwing
je de plant om omhoog te groeien,
maar dat wil die plant helemaal
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goede maat hebben.” Afhankelijk
van hoe het gaat, blijft de plant in
de badkamer, of verhuist naar de
hal. Dat is de plek voor planten in
de rustfase. “Dat moet een koele,
wat donkerder plek zijn, met een
verschil tussen dag- en nachttemperatuur van 8-10ºC.” zegt
Juliëtte. “De plant heeft dan
weinig nodig; je moet er alleen op
letten dat hij niet uitdroogt.” Na
verloop van tijd wordt de plant
dan weer ‘wakker’. Hij komt in
de groeifase. Hij maakt dan een
nieuw blad, een nieuwe stengel
of een nieuwe wortel. “Behalve
water geef ik hem dan ook extra
voeding. En hij mag naar de
woonkamer, waar het lichter is”
Bij een goede verzorging komt de
plant dan vanzelf in de bloeifase.
Dan heeft de plant ongeveer 6
weken niets nodig. Totdat hij de
bloemetjes laat vallen en weer in
de rustfase komt.

Het raam met de
Jan Doodle-tekening.
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VERKOOPPLANNEN?
Schakel uw wijkmakelaar in!

Tel. (053) 488 59 95

Enschede@euvermannuyts.nl

GRATIS

Waardebepaling?

Nodig ons uit voor

Er ligt een meisje in de voortuin
Lex Pauka
Ik zie het als ik na een zeer warme
nacht de gordijnen open. Een
leuk meisje slaapt op de stretcher
die we de vorige avond hebben
laten staan. Een jaar of zeventien,
achtien schat ik haar. Het truitje
laat haar buik bloot en haar benen
steken in groene rubberlaarzen.
Probeert iemand een grap met mij
uit te halen, overweeg ik. Of is dit
een kunstwerk, een installatie? Ik
weet niet of ze mijn gestaar voelt
door het dubbele glas dat ons
scheidt. Hoe dan ook, ze ontwaakt, kijkt verwilderd om zich
heen, ziet mij en komt overeind. Ze
beweegt zich naar de voordeur, die
ik open. Er walmt een sterke alcoholgeur de entree in. Het was een
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wilde nacht in het park, verklaart
ze. Maar ze was moe geworden en
toen ze die stoel zag.... Nou ja ik
snap het wel, denkt ze. Nee, ze wil
niks drinken. Ze heeft haar vader
al gebeld. Hij komt haar ophalen.
Deze zomer heb ik de stretcher
daar maar laten staan.

Loetje’s wc
Bent u al bij Loetje geweest? Genoten van een heerlijke biefstuk?
Maar gaat u na afloop toch maar
liever niet daar naar het toilet.
Dat is namelijk invalide…

Loetje Enschede
Adresgegevens

Honden aangelijnd welkom

Park weg 49
7513 CN Enschede
053-2000555

Invalide toilet aanwezig

Openingtijden
7 dagen per week geopend
Van 10:00 tot 17:00
Afhalen van 17:00 tot 21:00

Welkom op het terras
zonder reservering

Nieuwe wijkbewoners:
Welkom in de wijk!

Van Lidy

Column

De wijkraad

Horstlanden Veldkamp,
bestaande uit vrijwilligers,
brengt deze wijkkrant uit.
Ook uw verhalen en foto’s
zijn altijd welkom!

Partner gezocht
Lidy Mulders
Lang geleden waren er twee zwanen in het Volkspark; een onafscheidelijk stel totdat het noodlot toesloeg. Een dolle hond ging het gevecht
aan en beet de hals van één van de zwanen door midden. Waar de
baas van de hond was en wat hij deed, vermeldt het verhaal niet.
Sindsdien woont er al jaren een alleenstaande zwaan in ons park. Ik
vermoed dat het een vrouwtjeszwaan is. Ze heeft geen dikke knobbel
boven de snavel en ze maakt elk voorjaar een nest in de Guinera manicata plant, ook wel reuzenrabarber genoemd. Ze zit daar weken achter
elkaar te wachten op nakomelingen die maar niet willen komen.
De plek is goed gekozen, zonder al te veel bezoekers direct in de buurt.
Er is overzicht en uitzicht en er is altijd wat te beleven bij Loetje op het
terras, voorheen De Vier Jaargetijden. De gedenkzuil ‘uit dankbaarheid
gewijd’ voor Hendrik Jan van Heek, die het park schonk aan de bewoners van Enschede, geeft bescherming in de rug.
Zwanen blijven elkaar langdurig trouw, maar als ze alleen komen te
staan, zoeken ze na een aantal jaren weer een nieuwe partner op. Ze
kunnen wel vijftig jaar oud worden als de leefomstandigheden gunstig zijn. De man die haar leven compleet zal maken is nog steeds niet
spontaan aan komen vliegen. Zelf onderneemt ze weinig initiatieven op
de huwelijksmarkt. Verhuizen naar een natuurgebied lijkt haar niets.
Ze mist dan de reuring, die voor onze wijk zo kenmerkend is en op een
mooie dag zo zichtbaar wordt in het park.

PARTNER GEZOCHT
Zelfstandige vrouwtjeszwaan met
een groot territorium waar voldoende voedsel aanwezig is, zoekt
een onafhankelijk, lieve maar sterke
man. Hij moet niet bang zijn voor
loslopende honden of opdringerige
muskuseenden. De voorkeur gaat
uit naar een partner met een sierlijk
gebogen sterke hals, een rode snavel
met een prachtige zwarte knobbel.
Wil je samen met mij genieten van
de rest van ons leven in het prachtige
Volkspark? Als de vonk over slaat,
kunnen we eventueel samen nog wat
kuikens groot brengen.

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)
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secretaris@hlvk.nl
redactie@hlvk.nl
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