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Wat doet 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
O, die parkeerproblemen; ze
blijven ons als wijkbewoners
kwellen. En dat zal wel zo blijven, heeft een verkeerskundige
mij ooit uitgelegd. Deze wijk is nu
eenmaal tot stand gekomen toen
er veel minder mensen woonden.
Destijds kwam niemand op het
idee dat praktisch elke bewoner
wel een auto voor zijn deur wilde
parkeren. Laat staan dat men
kon voorzien dat veel mensen
die voor hun werk of studie in
de stad moeten zijn, hun auto
zouden achterlaten in onze wijk.
Kortom, het is met parkeerproblemen net als met covid, we
zullen ermee moeten leven.

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

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

Is er dan niks aan te doen?
Jawel, kijk maar naar de bewoners
van het ‘hofje’ in de Mina Krusemanstraat. Die hadden er zo genoeg van dat hun parkeerplekken
werden ingenomen door auto’s
van mensen die maar al te graag
gratis wilden parkeren. Ze waren
boos en haalden de krant, de
gemeente en de wijkraad erbij. Er
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Vanaf 1 april
deze sticker op uw brievenbus
dan krijgt u deze wijkkrant
ook dus.

Tegen afvaldumping en
zwerfafval?

volgde een overleg waarin besloten werd de bewoners te vragen of
ze in het ‘hofje’ betaald parkeren
zouden willen. De bewoners kozen
daar in grote meerderheid voor:
betaald parkeren is dan ook op 1
januari 2022 ingevoerd.
Is daarmee het parkeerprobleem
in de wijk opgelost?
Nou nee, helaas niet. De wijkraad
heeft inmiddels al telefoontjes
gehad van bewoners uit de omliggende straten waar de auto gratis
mag staan. Of we daar ook niet
iets aan kunnen doen? Natuurlijk, zei de wijkraad, we gaan het
proberen.
Dit is het plan
In overleg met de gemeente
wordt er eind maart/begin april
een enquête gehouden onder alle
wijkbewoners, die in gebieden
wonen waar gratis geparkeerd kan
worden. Als er een meerderheid
is die kiest voor betaald parkeren,
zal er dus in de hele wijk nergens
meer gratis geparkeerd kunnen
worden en is het in HorstlandenVeldkamp afgelopen met de strijd
om een parkeerplek.

Teken de petitie!
De wijkraden in Enschede hebben
zich geschaard achter een initiatief
van de Wijkraad Wesselerbrink:
een petitie tegen afvaldumping
en zwerfafval. Het probleem lijkt
de afgelopen jaren alleen maar
groter te zijn geworden. Redenen
zijn onder andere de invoering van
Diftar en tegelijkertijd de drastische verlaging van het tegoed op
de milieupas: van 300 kg per jaar
in 1995 tot 75 kg nu. Een beetje
bankstel weegt al gauw 60 kg volgens de website van Twente
Milieu. Om u een idee te geven. Je
zult je oma’s huis maar moeten
leeghalen… Geen wonder dat
er steeds meer afvaldump is in
Enschede - en vooral in de groene
buitengebieden. Maar ook in onze
eigen wijk. Zo vonden we bovenstaande woninginrichting eind
november in het Volkspark.
https://afvalenschede.petities.nl/

“Maak grofvuil ophalen
gratis en verhoog de limiet
van de milieupas, zo houden
we Enschede schoon.”

053-4307370
enschede@marcel-kon.nl

info@collook.nl
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Hotel Modern

Hotel Modern
Patrick Drijver
Hotel Modern wordt niet afgebroken en daar ben ik blij om.
Er liggen zoveel herinneringen,
met name van vóór mijn tijd,
van Enschedeërs ten tijde van de
Textielbeat in de 60-er en de 70-er
jaren.
Maar daarover later.
Mijn eerste herinneringen zijn aan
het Hotel Modern van begin jaren
tachtig. Mijn broer logeert er en
komt me de volgende ochtend opgewonden vertellen dat hij in het
Nederlandse Fawlty Towers heeft
geslapen! (Fawlty Towers, oftewel
‘Hotel op Stelten’, de roemruchte
Engelse komische serie van en met
John Cleese). Want wat was er gebeurd? Toen mijn broer zich de vorige avond aan de balie meldde, is
de eigenaar aan de telefoon in een

ruzie verwikkeld met zijn vrouw
(een Twentse Sybil , de vrouw van
hoteleigenaar Basil Fawlty, stel ik
mij voor). Als hij mijn broer ziet,
doet de eigenaar of er niets aan
de hand is, mompelt snel nog iets
van “…er is nu een gast… nee,
nee… Ik bel je zo,” en legt met een
geveinsde glimlach de hoorn neer.
Hij heeft nog niet neergelegd of de
telefoon gaat weer over. Hij neemt
op en al bij de eerste woorden legt
hij de nog tegensputterende hoorn
op haak. Weer een geforceerde
glimlach en de eigenaar schakelt
onhandig over naar een zalvende
stem en probeert zijn ongemakkelijke ontvangst een nieuwe kans
te geven. Kent mijn broer Hotel
Modern? Weet hij bijvoorbeeld wel
dat de Hep Stars nog in Modern
hebben opgetreden voordat ze
Abba werden? Echt waar! En is mijn
broer tennisleraar? Aha… dan zal
het hem zeker interesseren dat er
nu, op dit moment, een hééééél

beroemde tennisser in het hotel
overnacht. Belangstellend vraagt
mijn broer wie dat dan mag wezen.
Helaas kan de eigenaar dat niet
zeggen, privacy staat hoog in zijn
vaandel, maar als hij de naam zou
noemen, zou mijn broer ongetwijfeld met het in de haast aangeboden glas whisky en al van zijn
barkruk vallen!
Nog een herinnering. Als we begin
90-er jaren opnamen maken voor
de promotiefilm over Enschede, logeert cameraman Peter Bloemendaal ook in Modern. Basil Fawlty
indachtig komt dezelfde eigenaar
’s ochtends aan zijn tafel informeren of alles OK is en of het ontbijt
smaakt. “Niet dat er reden zou zijn
dat het niet smaakt…” Peter kijkt
verbaasd naar zijn boterham met
rosbief en de eigenaar vervolgt:
“Niet dat de rosbief over datum
is of zo”. Gevolgd door: “Was het
bed niet te hard? … We hebben
daar overigens nooit klachten over
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kregen, maar….” En zo draait deze
Basil van hotel Modern zichzelf
steeds verder in de spreekwoordelijke puree.
Toen we de documentaire Textielbeat over de popmuziek in Twente
maakten, hoorden we ook mooie
verhalen over wat Hotel Modern
heeft betekend voor de
Enschedese popmuziek in de
zestiger en zeventiger jaren.
Beroemd zijn de optredens
van bandjes op de Teabeat
middagen. Net als de verlichte
dansvloer en de prikkelende
advertentie dat hotel Modern
de plek was om je vrouw in
extase te brengen.
Met kerst krijg ik van mijn
dochter een boek cadeau over
de beroemdste platenzaak
van Amsterdam, Concerto. Op
pagina 105 staat opgetekend:
“Er waren muzikanten uit het
oosten van het land in de winkel
geweest, gezellige jongens. Ze
hadden de meisjes van het personeel uitgenodigd om langs te
komen in Enschede, daar was een
hotel waar elk weekeind bandjes
speelden.” De Buffoons, want die
waren het, nodigden de winkelmeisjes van Concerto uit om naar
Enschede te komen. En verdomd,
ze gaan naar het
oosten des
lands, zo
vertellen Bep,
Greetje, Loes,
Tiny en Joke
“en overnachten in hotel
Modern aan
de Parkstraat,
ongeveer recht
tegenover het
treinstation.”
Met deze herinneringen in de
steigers is Modern
klaar voor een
nieuw begin.
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Ondernemer in de wijk

Earthcafe & Market Enschede aan
de Emmastraat
Gerard Wieffer
Het is eind december een zaterdag namiddag. Buiten is het al
donker en grijs. Ons gesprek vindt
plaats achter de kassa van de
ecowinkel aan de Emmastraat.
Liat Solomon, Rick Leenheer en
Susanne Groten zijn mijn gesprekspartners. Inderhaast knopen we nog de maskers voor. Liat
en Rick zijn de nieuwe uitbaters
van het gebouw. Sinds enige tijd
woont het paar boven de winkel
en zijn ze drukdoende het pand
op te knappen. En het is wel
even een beetje inschikken als je
gewend bent aan wonen in een
villa op Bali. De keuken achter
de winkel is geheel vernieuwd en
bijna klaar en er wordt al gekookt. Dan is het restaurant aan
de beurt. Achter in het pand liggen en staan ingepakte meubels,
gordijnen, beelden. “Een contai-

ner vol,” zegt Rick. Afkomstig uit
Bali, waar Liat de afgelopen 25
jaar heeft gewoond en gewerkt.
De laatste paar jaar samen met
Rick. Vorig jaar zijn ze naar Nederland gekomen met voorlopig
de laatste vlucht uit Bali. Ik ben
natuurlijk heel benieuwd wie ze
zijn en wat ze hier zoeken.
Liat is een vrouw met veel talenten en kwaliteiten. Van origine
Israëlisch kwam ze al op relatief
jonge leeftijd in New York terecht.
Heeft daar medicijnen gestudeerd
en verdiepte zich in de macrobiotiek, Chinese medicijnen en antropologie over voedsel. Tussendoor
nog een jaartje Franse literatuur
aan de Sorbonne Universiteit in
Parijs en ze was ook lange tijd een
actieve ballerina. Voorwaar een
multi-talent en globetrotter eerste klas. Haar partner, Rick Leenheer, oorspronkelijk afkomstig
uit Oldenzaal, was vele jaren een
troubleshooter in de high-techbusiness. Als basis had hij Bali en

van daaruit vloog hij zeer regelmatig wekelijks naar bedrijven in
Zuidoost-Azië om ingewikkelde
problemen te helpen oplossen.
“Veel en veel te druk,” zegt hij nu.
En dat voor iemand met vliegangst. In Ubud (een soort kunstenaarsdorp op Bali) heeft Liat ooit
Paradiso Ubud opgericht. Het eerst
gezonde, veganistische restaurant annex bioscoop ter wereld.
Terwijl je een film kijkt, geniet je
van een heerlijke maaltijd. In dat
centrum werden ook yogalessen,
danslessen gegeven en coachte
zij mensen op het raakvlak van
gezondheid en voeding. Ze kreeg
ooit les en werkte nauw samen
met Michio Kushi, de grondlegger
van de macrobiotiek in de USA.
‘Voeding is belangrijk voor vrede’
is een van haar motto’s. “Voedsel
is ook van grote invloed op onze
gezondheid,” zegt ze. ‘Detox in
the box’ is een ander motto van
haar: “geen vergif in je boodschappentas.” En tenslotte is de
manier waarop we ons voeden
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ook van invloed op onze relatie(s),
volgens Liat. Via Portugal, Parijs,
Overdinkel, belandde het duo
mét haar 11-jarig zoontje aan de
Emmastraat en maakte kennis
met Susanne. En het klikte. Voor
Susanne Groten was het de tijd
om plaats te maken voor nieuw
elan. Ruim twintig jaar heeft zij
met diverse vrijwilligers de winkel
en het restaurant gerund. En ze
draagt het stokje vol vertrouwen
over aan de nieuwkomers. Ze blijft
zich voorlopig nog wel bezighouden met de planten. Het pand
wordt langzaamaan verbouwd.
Organisch, zou je kunnen zeg-

gen. De inrichting van de winkel
is inmiddels ook al veranderd.
Een grote wens is om het klimaat
binnen goed te regelen. Warm in
de winter en koel in de zomer. Het
is in deze tijd echter niet makkelijk
bekwame mensen te vinden voor
de noodzakelijke bouwtechnische ingrepen. Ideeën en energie
en kennis en ervaring te over.
Naast de winkelverbeteringen wil
het stel ook het restaurant een
nieuwe impuls geven, en gaan ze
regelmatig nieuwe versproducten
invoeren. Nu zijn er bijvoorbeeld
dagelijks de kersverse ‘Slowjuices’,
een nieuw sapproduct. Lekker en

gezond eten. Het restaurant wordt
ook een educatief centrum. Dus
van tijd tot tijd zijn er lezingen,
workshops en theater. En Liat
coacht mensen op het gebied van
voedsel en levensstijl. En ze kookt
ook speciaal voor zieke mensen.
“Ik hou ervan mensen een beetje
wakker te schudden,” zegt ze. Dat
kan op zijn tijd geen kwaad, lijkt
me. Áls je ervoor kiest.
Wie meer wil weten moet even
googelen: Earthcafe and Market
Enschede (Facebook) óf nog beter:
kom gezellig langs in de winkel en
laat je verrassen.

Geveltuintjes aan de
Janninksweg

meerdere bewoners was, kreeg ik
geld en heb ik de vijf tuintjes van
groen voorzien.”

Sjors Trimbach

Een paar weken later werden door
twee mannen van de gemeente
de tegels verwijderd en tuinaarde
gestort.

Vorig jaar, vlak voor de zomer
verschenen er aan de Janninksweg nummer 141 t/m 149
geveltuintjes. Een smalle strook
vol kleurrijke planten voor het
huis. Edward van 143 nam het
initiatief. We spreken hem om er
het fijne van te weten. Want hier
kunt u misschien ook uw voordeel mee doen.

En wie regelde de planten dan?
“Dat doe ik zelf! Ik ben dol op
tuinieren en de buren die zeiden
geen groene vingers te hebben,
laten het onderhoud aan mij over.
Ik kreeg de tip dat de wijkraad
budget had voor de planten en
via https://horstlandenveldkamp.
nl/budget-aanvragen/ heb ik een
verzoek gedaan. Omdat het voor

Edward, vertel, hoe ging je te
werk?
“Het ging eigenlijk vrij simpel.
Op https://groenblauwenschede.
nl/bewoners/zo-groen/ kan je
aangeven dat je een geveltuintje
wilt en dan komt iemand van de
gemeente kijken wat er allemaal
kan. Omdat de huizen op dit stukje
allemaal het zelfde zijn, leek het
me wel zo leuk dat ze alle vier een
tuintje kregen. Zo wordt het nog
meer een eenheid,” zegt hij. Dus
ging hij bij de buren langs met zijn
plan. “Ze deden allemaal meteen
mee!”
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Vijf tuintjes?
Edward legt het uit: “Die jongens
van de gemeente hebben per
ongeluk bij mijn andere buren
ook een tuintje gemaakt, maar die
vonden het ook super leuk!” Het
resultaat is een mooi stukje groen
in de straat en veel positieve reacties van mensen die door de straat
lopen. En soms een buurman die
met een gieter voor je raam staat.

Uit de Wijkraad
Wat gaat er dit jaar gebeuren in
onze wijk?
Lex Pauka
Uiteraard blijft de wijkraad zich
inspannen om de wijk gezelliger,
groener, sportiever, duurzamer en
ook in cultureel opzicht aantrekkelijker te maken. De wijkraad
staat klaar om al uw plannen en
ideeën te realiseren, die daarbij
kunnen helpen. En we hebben
weer budget om u te ondersteunen.
Maar deze keer wil ik u eerst even
meenemen naar de ontwikkelingen en plannen die de wijkraad
samen met de gemeente in onze
wijk voor 2022 op stapel heeft
staan.
Het Janninkskwartier
Het gebied dat loopt van garage
Kolenaar tot aan de singel, wordt
stap voor stap volgebouwd. Alle
kavels en woningen zijn verkocht
of er ligt een optie op. Het groen
en de bestrating van dit autoluwe
bouwproject zijn bijna klaar. Als
het net zo mooi wordt als op de
tekeningen, kunnen we dit jaar
dus weer heel wat blije wijkbewoners welkom heten.
Het Robsonterrein
Ook nieuw in de wijk zijn de
bewoners van de huizen op het
Robsonterrein, dat praktisch klaar
is. Vanaf eind januari wordt er
gewerkt aan de beplanting en de
parkeervoorziening. Er zijn nog
wel wat vragen over de afvalverzameling die opgelost moeten
worden. De tuintjes in het centrum
van het gebied zijn nu al een plek
waar de moestuiniers uit de wijk
enthousiast aan het werk zijn.

De stadsbeek
De plannen voor de stadsbeek of
centrumbeek die vanaf Aldi tot
aan het Volkspark door onze wijk
gaat stromen, worden dit jaar gerealiseerd. Een mooi plan, maar de
wijkraad is er niet helemaal gerust
op. In het bassin voor FysioFit dat
inmiddels klaar is, worden nu al
veel etensresten en andere rommel gegooid. Dat is geen gezicht
en het trekt ratten aan. Bekeken
wordt of er intensiever opgeruimd
kan worden.
De gemeente werkt nog aan de
oplossing van de obstakels in de
loop van de beek door en langs
de wijk. Het is nog niet duidelijk
of de wijkbewoners gelegenheid
krijgen om daarover hun mening
te vormen en de plannen te beïnvloeden.
Het Volkspark
Of er dit jaar al veel te zien zal
zijn van de herinrichting van het
Volkspark, is niet waarschijnlijk.
Wel is er een verkenner door
de gemeente benoemd om het
de mogelijkheden in kaart te
brengen. En een aantal bewoners
probeert de vinger aan de pols te
houden in overleg met de Commissie van Beheer van het park.
De Kortenaerstraat
De Kortenaerstraat krijgt een
nieuw riool. Als de straat toch
open ligt, kunnen er meer bomen
in en kunnen de bomen grotere
boomspiegels krijgen. Zo kunnen
er kleine tuintjes rond elke boom
ontstaan. Dat zal de straat een
behoorlijk groener aanzicht geven.
En het past in het gemeentelijke
plan om onze wijk met meer bomen te vergroenen.

De Prinsestraat
Ook de Prinsestraat wordt opnieuw ingericht. Hoe dat eruit gaat
zien, is nog niet beslist. Daarover
praat de gemeente met vertegenwoordigers van de Synagoge, de
Prinseschool, U-Connect en te zijner tijd met de wijkraad. Want de
zorgen over gevaarlijke toestanden bij het halen en brengen van
leerlingen van de Prinsschool zijn
bepaald nog niet verdwenen.
De Broekheurnerweg
De wijkraad heeft de gemeente
gevraagd ook de Broekheurnerweg en de aansluiting op de Slijpsteen onder de loep te nemen. Als
het Janninkskwartier bewoond is,
zal de parkeer- en verkeersdrukte
daar zeker toenemen. Voorzichtig als ze is, heeft de gemeente
aangegeven dat het wel 2023
kan worden voor men daaraan
toekomt.
Kleinere projecten
Er staan nog een aantal kleinere
projecten op de lijst van de gemeente en de wijkraad. Om u een
idee te geven: de gekapte acacia in
de J.H. Boschstraat wordt vervangen door een nieuwe boom. De
bomen op de middenberm van
de Pathmossingel krijgen weer
een gezonde toekomst door ze
te beluchten en te bemesten. De
Meijersbergstraat wordt heringericht en groener gemaakt. De
groenstrook bij de EmmastraatDennenweg wordt opnieuw aangelegd en het transformatorhuis
in het Janninkskwartier kan een
aantrekkelijker aangezicht krijgen
als de omwonenden daar om
vragen. De wijkraad staat, zoals
altijd, open voor zo’n aanvraag,
die u kunt indienen bij
secretaris@horstlandenveldkamp.nl.

Het Robsonpand

Minibieb

De wijkraad overlegt dit voorjaar
met de stichting Vierkwart, de
hoofdhuurder van het Robsonpand, over mogelijkheden om
de grote ruimte in het pand, die
door de wijkraad gehuurd wordt,
weer net zo bruisend te krijgen
als voorheen het Pet Paviljoen.
Samen met Vierkwart onderzoeken we welke activiteiten in deze
ruimte georganiseerd kunnen
worden voor en door de wijkbewoners. Daarbij kijken we ook
naar de aanpassingen die nodig
zijn om dat voor elkaar te krijgen.
Op dit moment zijn het alleen
Vierkwart, RIBW en de moestuiniers die de ruimte structureel
gebruiken. Maar er is zeker veel
meer mogelijk. Suggesties van
wijkbewoners zijn welkom bij
secretaris@horstlandenveldkamp.nl.
Plan voor kindermoestuin

In de moestuin is ruimte beschikbaar voor een kindermoestuin.
Leuk voor de kinderen en leuk
voor ouders die daar samen met
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hun kinderen aan het werk kunnen. In de voormalige moestuin
was dat een groot succes. De
wijkraad is samen met een aantal
bewoners bezig één en ander voor
te bereiden. Zin om mee te doen?
Stuur een mail naar secretaris@
horstlandenveldkamp.nl.

9

Op een beperkt aantal plekken
in de wijk kun je ze vinden, de
piepkleine bibliotheekjes waar iedereen gratis boeken uit kan halen
of in wegzetten. Hoe leuk zou het
zijn als er in meer straten dit soort
minibiebjes komen? De wijkraad
onderzoekt of het mogelijk is om
een soort standaard minibiebjes
te laten maken en deze tegen een
bescheiden vergoeding aan de
wijkbewoners ter beschikking te
stellen. Bent u geïnteresseerd?
Meld dat met een mailtje aan
secretaris@horstlandenveldkamp.
nl.
Niet alles lukt
De wijkraad probeert al langer op
allerlei manieren de vele studenten die in onze wijk wonen, te betrekken bij wat er speelt in de wijk.
We dachten dat we op de goede
weg waren door contact te maken
met het platform ‘Keeping Talent
in Twente’. Er waren gesprekken en er waren plannen, maar

helaas... tot nu toe is daar niks van
terecht gekomen. Als er iemand
is die de wijkraad in dit geval kan
helpen of ideeën heeft, stuur dan
een mail aan voorzitter@horstlandenveldkamp.nl.
Website www.hlvk.nl
Door de beperkingen i.v.m. covid
hebben we lang geen Openbare Wijkvergaderingen kunnen
organiseren. Daarmee dreigt
het directe contact tussen de
wijkbewoners en de wijkraad te
vervagen. Daarom maken we veel
werk van actuele ontwikkelingen
en nieuwtjes over de wijk. Ga naar
www.hlvk.nl en klik op Nieuws
als u daar benieuwd naar bent.
Er staat bijna elke week wel iets
nieuws op. Daarnaast werken we
aan de uitvoering van een plan
om u via films op de website op
de hoogte te houden. Op stapel
staan films over de verkeers- en
parkeerproblemen in de wijk en
een gefilmde rondleiding in het
gebouw van Connect-U aan het
Ariënsplein.
Is dat alles? Nee, houd de website maar in de gaten als u op de
hoogte wilt blijven over alles waar
de wijkraad mee bezig is.

Wijkfilms op de website van
de wijk
De films die in de afgelopen paar
jaar gemaakt zijn door Patrick
Drijver over het bombardement op
de wijk van 22 februari 1944 en de
wederopbouw daarna, staan nu
integraal op de website horstlanden-veldkamp.nl.
Klik in de bovenste balk op
“Films” om ze te zien.

Horstlanden-Veldkamp in cijfers
Gemeenteraadsverkiezingen:
Hoe stemden we in 2018?

Er komen weer gemeenteraadsverkiezingen aan en in deze wijkkrant stellen een aantal kandidaten zich voor. Heeft dat zin of
is het totale onzin? Hoe stemde
onze wijk bij de vorige verkiezingen in 2018, oftewel de GR2018?
We zochten het voor u uit.

ben voor de grafiek deze cijfers samengenomen. Sinds er 2009 binnen gemeenten een vrije keus is
naar welk stembureau men gaat,
moeten de resultaten natuurlijk
met een korreltje zout genomen
worden. Zeker op het Saxion is het
waarschijnlijk dat veel mensen
van buiten onze wijk daar het rode
stempotlood hebben gehanteerd.
Toch geeft het al met al een zeker
beeld van het stemgedrag van
onze wijkbewoners.

Aantal stemmen per stembureau
van deze wijk bij de GR2018
Voor deze Wijkgrafiek hebben we
gekeken naar de stemmen die
uitgebracht zijn bij Saxion en de
Internationale school, de voormalige Prins Willemschool aan de
Johannes ter Horststraat. We heb-

Het aantal zetels is wat de partijen
uiteindelijk door alle stemmen
in de gemeente gekregen hebben. U ziet dat de “winnaar” van
de wijk, niet per se de algemene
“winnaar” is. Onze wijk stemde in
2018 behoorlijk links-liberaal. Of
dat komend jaar ook zo zal zijn,

Sjors Trimbach

In Memoriam
de Volkspark-zwaan
Hilde Agterbos

Eind vorig jaar prijkte ze nog
prominent op de voorkant en de
achterkant van onze wijkkrant.
Maar toen was ze dus al overleden. Onze Volkspark-zwaan.

We hoorden het pas toen de
krant al bij de drukker lag, we
konden er niets meer aan veranderen. We gaven het nieuws
door aan de webredactie van de
wijk - en er verscheen snel een
prachtig bericht op de website.
Wellicht heeft u het al gelezen,
zo niet: toch maar even doen.
Op onze wandeling door het
park werden we er door een passant op gewezen: ‘Weten jullie
wat er met de zwaan is gebeurd?
Ik mis hem al een paar dagen.’
Nee, wij wisten het ook niet.
En inderdaad, wij hadden hem
(haar dus) ook al een tijdje niet
gezien. Navraag bij één van de
parkmedewerkers wees uit wat
er aan de hand was. De zwaan
was doodgebeten, door een

zullen we na de verkiezingsuitslag
rapporteren.
OPA (27) en Liberaal 053 (4 stemmen) hebben beide geen zetel
gekregen en zijn daarom niet in
de grafiek opgenomen. Groep
Versteeg vindt u dit jaar als
Verbindend Enschede terug op het
stemformulier.
Bronnen:
Aantal stemmen per stembureau:
https://www.enschede.nl/bestuur/verkiezingen/gemeenteraadsverkiezing/uitslag-gemeenteraadsverkiezing
Zetelverdeling:
https://ris2.ibabs.eu/People/
Profiles/enschede/ce2baae09a4b-4e39-ae12-99a54557bf97
Graphics: Sjors Trimbach

Kandidaten van en voor de wijk

loslopende hond. Net als haar
maatje een paar jaar geleden
dus. Het precieze verhaal vindt u
op de website.

Hilde Agterbos
Politiek! Niet vaak een onderwerp in onze wijkkrant, maar
zeker van belang. Al wonen we
in zo ongeveer de leukste, beste,
mooiste en groenste wijk van
Enschede, dat dat zo blijft, is
geenszins gegarandeerd. Doorgaans heeft de wijkraad een
goede verstandhouding met
de gemeente Enschede en de
politieke vertegenwoordigers,
waardoor problemen snel worden geadresseerd en er soms ook
nog wat extra’s mogelijk is. Wat
ons betreft houden we dat zo! De
komende Gemeenteraadsverkiezingen kunnen we met z’n allen
weer invloed uitoefenen op het
beleid in onze stad.

Loslopende honden
We weten het allemaal: het mag
niet. Je hond los laten lopen in
het park. De reden is duidelijk:
honden - zelfs de liefste en de
best afgerichte - zijn niet te houden als ze een prooi in de smiezen krijgen; en er loopt nogal
wat rond in het park dat als
prooi zou kunnen dienen. Ook
andere parkbezoekers kunnen
overlast ervaren van loslopende
honden, zoals joggers of kleine
kinderen.
Hou uw viervoeter
dus aan de lijn!
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Gemeenteraadsverkiezingen
16 maart 2022
We vroegen aan alle deelnemende politieke partijen in Enschede om
hun kandidaat van/voor onze wijk te presenteren aan onze wijkbewoners, in ongeveer 100 woorden. We stelden hen de volgende
vragen:
(1) Wie ben je, en welke relatie heb je met onze wijk?
(2) Wat is je belangrijkste speerpunt/verbeterpunt voor onze wijk?
De (landelijke) partijen BBB en JA21 hebben aangegeven niet mee
te doen aan de GR2022 in Enschede. Denk, FvD, 50Plus, OPA en NCPN
hebben niet gereageerd op ons verzoek. We gaan ervan uit dat ook
zij niet mee doen. Helaas hebben we op ons (herhaald) verzoek
geen reactie gehad van CDA (lijst 4), PVV (lijst 8) en LINK (lijst 14).
De Blanco-lijsten ten Wolde (12) en Yilmaz (16) waren ons helaas
niet bekend. Enkele (veel) te lange bijdragen zijn door de redactie
ingekort, in overleg met betrokkenen.

Op de volgende pagina’s ziet u welke (aankomende)
politici bij u in de buurt wonen en/of werken en wat ze
voor u willen betekenen.

Burgerbelangen Enschede

Democraten ‘66 (D66)

Vereniging voor Vrijheid en
Democratie (VVD)

Groen Links (GL)

Partij van de Arbeid (PvdA)

Socialistische Partij (SP)

Barry Overink

Rens Weustink

Rachel Denneboom

Ahank Kano Tarah

Yara Hümmels

Piet van Ek

lijst 1, nr. 4

lijst 2, nr. 7

lijst 3, nr. 3

lijst 5, nr. 5

lijst 6, nr. 1 (lijsttrekker)

lijst 7, nr. 1 (lijsttrekker)

De afgelopen 8 jaar heb ik mij als
uw buurtbewoner en raadslid namens Burgerbelangen Enschede
vol passie ingezet voor onze stad.
Onder andere als woordvoerder Centrum ben ik veelvuldig
met inwoners en ondernemers
in gesprek geweest. Daarbij heb
ik heel veel mooie zaken voor de
stad kunnen bereiken.
Voor onze wijk, Horstlanden
Veldkamp heb ik mij met name
ingezet voor thema’s als verkeer en parkeren, woonoverlast
maar ook de drugsproblematiek, helaas blijft dit een actueel
probleem waar ik mij voor in wil
blijven zetten.
In 2018 werden wij als Burgerbelangen de grootste partij in
de stad, ik hoop dat wij weer op
uw steun kunnen rekenen!

Horstlanden Veldkamp, groene,
leefbare wijk dichtbij de binnenstad
Als ik aan Horstlanden Veldkamp
denk, denk ik aan een prettige, leefbare wijk dichtbij het
centrum. Ik woon zelf aan de
Pathmossingel, aan de rand van
de wijk. Regelmatig fiets ik door
de Emmastraat die als fietsstraat
een perfecte verbinding is met
het centrum. Ik zou samen met
jullie de wijk graag vergroenen.
Er zijn stukken die al mooi groen
zijn, maar ook stukken waar best
nog wat groen bij kan. Creativiteit
is daarbij nodig, maar volgens mij
zijn er voldoende creatievelingen in de wijk te vinden om dat
samen met de gemeente op te
pakken.

De VVD wil een gemeente die
werkt voor jou. Met een prettige
woonomgeving die veilig is, met
genoeg groen en voorzieningen
in de buurt. Voldoende mogelijkheden voor werk en recreatie,
bijvoorbeeld in het Volkspark.
We willen ruimte geven aan onze
lokale ondernemers: juist zij
hebben een moeilijke tijd achter
de rug. Prettig leven betekent
óók veilig leven. Als VVD maken
we de stad weer veilig, zowel als
het gaat om verkeerssituaties als
om handhaving:(drugs)overlast
en (seksuele) intimidatie is niet
normaal! Daarom willen we meer
agenten, camera’s, BOA’s en
buurtwachten. Lees ons verkiezingsprogramma op vvdenschede.nl. Natuurlijk kun je me altijd
bellen als je vragen of suggesties
hebt. Als buurtgenoot ben ik er
zeker voor onze eigen mooie wijk!
Contact:
06 – 43 8888 44 of
r.denneboom@enschede.nl

Ik ben Ahank Kano Tarah en ben
docent op het Saxion (academie
Mens en Maatschappij). In mijn
vrije tijd vind ik het heerlijk om
een stukje te wandelen in het
Volkspark. Dit is namelijk bij
mij in de buurt. Ook heb ik daar
tijdens de lockdown regelmatig
gesport.
Het Volkspark in Enschede is het
oudste Volkspark van Nederland
en dat moeten we koesteren. Ik
houd ervan als het er schoon en
opgeruimd is. Ik vind dat we dit
met zijn allen zo moeten houden.
Het is niet fijn om te zien dat
mensen hun troep niet opruimen. Als ik aan de slag mag als
raadslid, wil ik mij hiervoor inzetten. We moeten ons prachtige
park koesteren, mooi groen en
schoonhouden.

Beste buurtgenoten,
Mijn naam is Yara Hümmels,
lijsttrekker voor de PvdA, en ik
ben een van jullie 3000 buurtgenoten. Sinds 2011 woon ik
met ontzettend veel plezier aan
de prachtige Emmastraat. In de
zomer geniet ik van de geluiden
die je hoort uit de stad, vaak zo
verleidelijk dat ik te voet een
kijkje ga nemen. Dat kan vanuit
onze wijk, even snel de stad in
wandelen. Een bijzonder voorrecht. Onze wijk is zo mooi divers,
met haar Synagoge, de Matzefabriek en natuurlijk het ROC van
Twente en Saxion. De historische
punten van onze wijk behouden,
jongeren een eerlijke toekomst
geven en fijn wonen in een veilige, schone en groene wijk, dat is
mijn inzet voor de komende jaren
in de gemeenteraad.

Contact:
ahank_89@hotmail.com

Contact:
06-40 34 18 22 of
y.hummels@enschede.nl

Omdat de SP geen kandidaten uit
de wijk Horstlanden-Veldkamp
op de lijst heeft, neem ik de vrijheid om onze standpunten hier
te presenteren. Wij gaan knokken
voor een socialer Enschede met
meer menselijke maat! Daarbij
gaat het om de WMO, (bijzondere)
bijstandsuitkeringen. Wij willen
niet dat iedere aanvrager direct
als mogelijke fraudeur wordt gezien. In acht jaar centrum-rechts
bestuur, is er 26 miljoen besteed
aan dure projecten voor mensen
met een dikke portemonnee. Het
tekort aan sociale huurwoningen
en betaalbare koopwoningen is
juist groter geworden, net als de
tweedeling in de maatschappij.
Terwijl juist de lage en middeninkomens de gevolgen van de
energie- en de wooncrisis het
hardst voelen. Hier wil de SP
Enschede wat aan doen!
Contact:
06-30379619 of
p.vanek@enschede.nl

Contact:
b.overink@enschede.nl

Contact:
053-23 40 013 of
rens.weustink@d66enschede.nl
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Christenunie (CU)

Enschede Anders (EA)

Democratisch Platform Enschede
(DPE)

Verbindend Enschede (VE)

Partij voor de Dieren (PvdD)

Volt

Gerda Vink

Yvonne Barelds

Arjan Brouwer

Martin Metsemakers

Kevin Collins

Oscar Escobosa Bosman

lijst 9, nr. 11

lijst 10, nr. 5

lijst 11, nr. 1 (lijsttrekker)

lijs 13, nr. 11

lijst 15, nr. 12

lijst 17, nr. 3

Sinds 1994 woon ik in het destijds
nieuwe “Plan Denneboom”
[Kleine Houtstraat, red.]. Het is
een prettige plek om te wonen,
en ik hou van de variatie aan
inwoners, woningen en bedrijvigheid. Saai is het hier allerminst, er
zijn prachtige initiatieven vanuit
de wijk op het gebied van cultuur,
geschiedenis en bewegen.
Als vrijwilliger ben ik fractieondersteuner bij de ChristenUnie
Enschede. Thema’s die mij persoonlijk aanspreken zijn armoedebestrijding en duurzaamheid.
Speciaal aandachtspunt voor mij
is dat we onze mooie wijk veilig
moeten houden voor jong en
oud, daarbij denk ik ook aan het
Volkspark. Dat betekent krachtig
optreden tegen allerlei soorten
overlast. Vragen? Vragen!

Mijn naam is Yvonne Barelds,
ik ben 49 jaar en moeder van
twee puberdochters. Ik werk
als trainer/opleider binnen het
sociale domein. Ik woon nabij het
Volkspark en wandel graag via
het Volkspark een rondje door de
wijk. Namens Enschede Anders
maak ik mij sterk voor “Een Groene Leefstad”: een stad als een
groot groen park met ruimte voor
mens, plant en dier. Met name de
verbinding met ons buitengebied;
vooral bij nieuwbouw, is belangrijk. Stadsbeken herstellen,
evenals groene Singels, bomen
en beplanting. Ook willen wij een
schone leefomgeving. Verandering in het afvalbeleid staat hoog
op de agenda.
Hebt u vragen of ervaart u problemen in uw wijk of persoonlijk,
neem dan contact op.

Mijn naam is Arjan Brouwer, ik
woon in het stukje Pathmos dat
bij Horstlanden-Veldkamp hoort,
en ben gemeenteraadslid voor
Democratisch Platform Enschede.
Ik probeer me hard te maken
voor de wijk op meerdere vlakken
maar even een tweetal benoemen, onze wijk heeft te maken
met schimmels en vochtproblematiek dit door het grondwater
wat te hoog staat. Tevens zie ik
graag de inwoners meer betrokken worden bij het aanvlieg
traject en besluitvorming en dat
onze inwoners niet alleen maar
hoeven te tekenen bij het kruisje!
Want dat is wat tegenwoordig
vaak gebeurt en dat durft het
stadsbestuur dan ook nog burgerparticipatie te noemen.
Wij zijn de enige lokale politieke
partij die rechts-conservatief is!

Ik ben een zelfstandig fotograaf
van 58 jaar en woon in de wijk
Veldkamp in Enschede. Dit is echt
mijn stad. Ik ben er geboren en
getogen. Maar ik mis steeds meer
het gevoel van samen leven. In
plaats van praten over wat niet
goed gaat, wil ik ook graag wat
doen. Zo maak ik me ernstig zorgen over de veiligheid. Ik ben zelf
een keer ernstig bedreigd bij mijn
huis. Maar de politie zei doodleuk dat ik daar geen aangifte
van moest doen! Wij willen dat
gewone mensen gehoord worden
op gelijkwaardige basis. Wij zijn
tegen polarisatie veroorzaakt
door voortrekken van bepaalde
groepen. Stem Verbindend
Enschede, zodat wij er samen
voor zorgen dat er echt dingen
veranderen.

Mijn naam is Kevin Collins, en als
docent Social Work bij Saxion ben
ik door de week vrijwel dagelijks
in Horstlanden-Veldkamp te
vinden. Mijn eerste ambitie voor
de wijk is: het verkeersluw maken
door grote parkeerplaatsen om
te zetten in groene zones. Het
doel is om de verbinding tussen
het Volkspark en de wijk Horstlanden-Veldkamp te versterken,
in combinatie met het behouden
van historische gebouwen. Een
tweede punt is: zwerfafval. Dit is
een bron van ergernis voor velen
en samen met wijkbewoners van
Horstlanden-Veldkamp wil ik
dit aanpakken. Als laatste punt:
meer natuur in de wijk. Natuur
(o.a. nestkasten en struiken)
werkt stress-verminderend en
verhoogt bovendien het leefplezier voor alle bewoners.

Mijn vader kwam na de scheiding
van mijn ouders te wonen aan
de Janninksweg. In de weekends
was ik bijna altijd bij hem, en heb
de wijk dus goed leren kennen
als kind en puber. HorstlandenVeldkamp heb ik altijd gezien als
een mooie groene wijk met veel
historie. En als de plek waar ik in
2010 aan de Singel het kampioenschap van FC Twente heb gevierd.
Voor inwoners is de gemeente
vaak moeilijk te bereiken. Daarom
willen wij dat alle raadsleden een
wijk adopteren en regelmatig in
gesprek gaan met de inwoners
van die wijk. Zo zorgen we er voor
dat inwoners makkelijker met
hun zorgen bij de politiek terecht
kunnen.

Contact:
g.vink@enschede.nl

Contact:
06-15058656 of
info@enschedeanders.nl

Contact:
a.brouwer@enschede.nl

Contact:
partij@verbindend-enschede.nl

Contact:
06-39 45 94 77 of
ke.je.collins@gmail.com

Contact:
oscar.escobosabosman@volteuropa.org)
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Verkeerscommissie
De Verkeerscommissie aan het
woord
Hilde Agterbos
Zoals bekend heeft de wijkraad
enkele commissies aan het werk
die zich bemoeien met specifieke
thema’s. Eén ervan is de verkeerscommissie. De verkeerscommissie bestaat uit vier heren: Geert
Klement, tevens oud-wijkraadvoorzitter, Henk Hoitink (oudwijkraadsecretaris), Alexander de
Wilde en Vincent Hageman, die
specifiek de PR voor zijn rekening
neemt. Om wat meer te weten
van het werk van de commissie
gaan we in gesprek met Geert
Klement.
We hebben afgesproken in de grote centrale ruimte in het Robson.
Geert pakt een grote envelop uit
zijn tas, waar een hoop papieren
uitkomen: veel kaartjes, uitgeprinte mails en brieven van de
gemeente. Het gaat allemaal over
verkeersperikelen in de wijk.
Wat zijn voor jullie de belangrijkste aandachtspunten?
Geert laat een kaartje zien van de
wijk, vergelijkbaar met het kaartje
dat bij dit artikel staat afgedrukt.
Eén voor één lopen we de knelpunten langs op de kaart.
[1]
Allereerst de fietsoversteek over
de Pathmossingel van/naar de
Zwedeweg en/of Janninksweg.
Vanuit de Zwedeweg valt het
wel mee, maar komend vanuit
de Usselerweg is de kruising
voor fietsers erg onoverzichtelijk
vanwege de grote bocht in de
singel. Daarnaast rijden (brom)
fietsers en scooteraars vaak tegen
de rijrichting in om hun gewenste

bestemming te bereiken (met
name richting de Janninksweg).
Uiteraard levert dit levensgevaarlijke situaties op.

een simpele oplossing: plaats een
aantal Amsterdammertjes op de
stoep, zodat mensen hun auto
daar niet meer kúnnen parkeren.

[2]
Prinsestraat tussen Bisschopstraat
en Emmastraat. Het al langer
bestaande probleem van de verkeersdrukte rondom de Prinseschool, veroorzaakt door halende
en brengende ouders, wordt nu
versterkt door de opening van de
grote, semi-openbare parkeerplaats van het ziekenhuis. Doordat
stadsbezoekers deze (goedkopere)
parkeermogelijkheid ontdekt hebben, is de verkeersdruk hier erg
toegenomen.

En wat vinden jullie dan van de
vernieuwde Haaksbergerstraat?

[3]
Emmastraat. Sinds deze straat
officieel ‘fietsstraat’ is, rijden
auto’s er veel te hard. Eén van de
oorzaken is dat al het verkeer in
de fietsstraat voorrang heeft op
het verkeer uit de zijstraten. Er zijn
ook geen drempels meer. Kortom,
het idee is goed, maar het werkt
niet echt.
[4]
Parkeeroverlast bij de speeltuintjes aan de Calicotstraat/
Sterkerstraat. Sommige bewoners
van de Sterkerststraat, die rondom
de speeltuintjes wonen, parkeren hun auto niet in de daarvoor
bestemde vakken aan de overkant
van de straat, maar op de stoep
langs de Calicotstraat. Daardoor
wordt regelmatig de doorgang
vanuit de huizen naar de straat
belemmerd voor bijvoorbeeld
rolstoelers, scootmobielen en kinderwagens. Ook de brancard van
de ambulancedienst kan er niet
langs, en dit is voor tenminste één
buurtbewoner levensbedreigend.
De verkeerscommissie ziet graag

2

[5]
Het is eigenlijk nog te vroeg om
daar iets zinnigs over te zeggen.
Persoonlijk ben ik tevreden over
het nieuwe kruispunt bij de Zuiderval, al had ik liever de rotonde
gehouden. Maar het is erg overzichtelijk geworden en het verkeer
wordt richting de Zuiderval gestuurd, waardoor de Haaksbergerstraat ontlast wordt. Maar er zijn
wat mij betreft nog veel vragen:
Waarom is de busbaan verplaatst
naar het midden? Niemand heeft
mij daar nog een antwoord op
kunnen geven. De oversteek bij de
Blekerstraat is levensgevaarlijk:
auto’s nemen een stukje busbaan
en rijden vervolgens tegen het
verkeer in de Blekerstraat in. En
andersom gebeurt hetzelfde. Dit
moet worden opgelost. De oversteek naar de Koningsstraat voor
fietsers en voetgangers wordt
gemist, begrijp ik. En tja, het
kruispunt bij de Ripperdastraat…
En het sluipverkeer?
Ja, dat is een jarenlang bestaand
probleem. Het is in het verleden
wel aangepakt, maar het probleem verplaatst zich steeds. We
zijn ook benieuwd wat de vernieuwde Haaksbergerstraat gaat
doen als het gaat om het sluipverkeer. Op het kaartje zijn met de
blauwe en groene stippellijntjes
de belangrijkste sluiproutes aangegeven.
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Wat zijn jullie plannen om een en
ander aan te pakken?
Wat we nu eerst willen is een analyse maken van hoe de verkeersafwikkeling op en rondom de Haaksbergerstraat nu is. Als we daar een
goed beeld van hebben, zullen we
17

met Patrick Drijver filmpjes maken
over de knelpunten. Daarnaast
zou het goed zijn, als er weer eens
een wijkschouw plaatsvindt - dus:
met wijkagent, iemand van de woningbouwvereniging, Onderhoud
Enschede (het stratenmakersbe-

drijf voor de gemeente, red.) en de
verkeersdeskundige - samen op de
fiets door de wijk om de belangrijkste knelpunten zichtbaar te
maken.

VERKOOPPLANNEN?
Schakel uw wijkmakelaar in!

T . (053) 488 59 95
Tel

Enschede@euvermannuyts.nl

GRATIS
GRA
R
RA
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Waardebepaling?

Nodig ons uit voor

Cartoon: Bas van der Linde
Verraderlijk nummerbord
Lex Pauka
Er rijdt iemand tegen de onze auto,
roept Mariël. Wij naar buiten. Ik
zie een BMW de hoek om verdwijnen. Medewerkers van de bedrijven om ons heen zetten de zaak
in historisch perspectief. Tja, het
is een bocht waar meer mensen
uitvliegen. Helemaal nu het zo
glad is. Weet je nog, die bakfiets
met vier peuters erin. Gelukkig viel
de schade toen mee. De kindjes en
de bakfiets konden er beter tegen
dan onze auto. Dan zie ik het. Er
ligt een nummerbord half in de
sneeuw. Ik raap ‘m op en als ik
overeind sta, verschijnt de BMW
weer. Die komt voor het nummer
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bord, zegt Mariël. Twee studenten
hebben de auto geleend van een
oom om hun diploma op te halen.
Drie man politie erbij. We gaan
naar binnen. Weten jullie wel dat
doorrijden na een aanrijding een
misdrijf is? De jongens staan er
bedremmeld bij. Ik maak koffie
en thee. Oom en vader verschijnen ten tonele. Hoe kunnen jullie
zoiets doen? En wie draait op
voor de schade? Meer koffie helpt
nauwelijks om de emoties te dempen. Het gezelschap vertrekt naar
het bureau. Wat een feestje had
moeten, worden werd een drama.
Misschien moeten we de auto
voortaan toch maar op een andere
plek zetten…

Lezersreacties
De meeste post die we in onze redactie-mailbox ontvangen, betreft
persberichten van Enschedese
organisaties zoals Kaliber Kunstenschool, Alifa Welzijn, Stichting
Buurtbemiddeling of Natuur en
Milieu Overijssel. Zeg maar, de
instanties die de wijkraden weten
te vinden. Een enkele keer krijgen
we ook directe reacties op onze
artikelen. Die horen we heel graag.
Positief of negatief: in alle gevallen is het waardevolle informatie,
waar we iets mee kunnen. U mag
er in ieder geval van uit gaan
dat we prudent omgaan met de
ontvangen berichten. Stuur uw
mail naar redactie@hlvk.nl of bel
06-51179581.

Van Patrick

Column
Zondag 11 juli 2021 overleed
Sandra Timmerman.
Van Lidy
In het eerste jaar van de AKI kunstacademie kregen we van Onno
Meeter (1939-2004) voor het vak fotografie de opdracht om mensen te
portretteren. Mijn studiegenoot Robert van Alphen en ik, respectievelijk
afkomstig uit Rotterdam en Leiden en als arrogante westerlingen nog
vol verbazing over het provinciale Enschede, leek het wel geinig om
Enschedese beroemheden te zoeken en te portretteren.
Als ze al bestonden. Kersvers in Twente stokte de productie dan ook
na Teach-In en Gert en Hermien. Gert en Hermien fotografeerden we in
Usselo, thuis in de woonkamer van hun witte huis. Ik herinner me nog
dat de enige plant in de kamer een cactus was, in het raam. Gezellig.
Gert en Hermien poseerden we op de bank, met de dochters Sheila en
Sandra liefelijk op schoot… Liefelijk, dat dachten we toen.
Een sprong van een jaar of dertig. Sandra en haar band The Real
Mensch repeteren bij ons om de hoek in de Prinsestraat in de studio
van buurman en vriend Maarten de Groot. Sandra zingt dat jaar ook
een paar nummers in het frans op een bijeenkomst voor ondernemers
uit onze wijk in de zaal van het restaurant in het Volkspark.
Niet alleen Matthijs van Nieuwkerk knuffelt Charles Aznavour en steekt
zijn neus diep in een boeketje Franse artiesten, maar het chanson heeft
ook bij mij sinds de jaren 70 een speciaal plekje. De Franse taal leent
zich immers als beste voor melancholie.
Sandra nam het zingen in het Frans heel serieus. Ze reisde naar
Amsterdam voor taallessen om haar uitspraak te perfectioneren. Ze
was niet gauw tevreden. Ik maakte een clip voor haar, maar het plaatje werd nooit uitgebracht, ze vond haar uitspraak niet goed genoeg.
Wat ik het meeste koester zijn de opnamen die ik van Sandra en haar
band maakte in de studio van Maarten aan de Prinsestraat. Gewoon,
informeel, van een repetitie met minimale begeleiding. Als ik de opnamen weer zie en hoor raak ik steeds weer ontroerd. De melancholie van
haar leven hoor je terug in de liedjes. Ze lacht, maar je ziet ook haar
kwetsbaarheid, pijn en weemoed. Haar leven samengevat in chansons.

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:
voor volgende editie:
einddatum 15 april a.s.
redactie@hlvk.nl
Meer informatie over de wijk
is te vinden op de website
van de wijk www.hlvk.nl.
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