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Terwijl ik dit schrijf is het ruim twee weken
voordat dit blad bij u in de bus valt, volgens de planning tenminste. Als ik naar
buiten kijk zie ik dat het, ondanks een
vriendelijk schijnend zonnetje, erg rustig is
in het centrum. Onze premier heeft ons op
het hart gedrukt thuis te blijven en contact
met anderen zoveel mogelijk te vermijden.
Desalniettemin probeer ik vanachter mijn
coronavrije beeldscherm contact te maken
met zo’n 3000 binnenstadbewoners en
ondernemers. Ik ben mij ervan bewust dat
het een luxe is dat ik, ondanks de oproep
van de premier, lekker door kan blijven
werken zonder risico te lopen. Maar ik realiseer mij ook dat ondernemers
vanmorgen veel minder positief uit bed zijn gestapt: hoe houden we het
hoofd boven water en hoe lang gaat het nog duren? Ik hoop van harte dat
als u dit leest er weer een beetje licht aan het eind van de tunnel is en dat
wij elkaar, al of niet met een handdruk, kunnen feliciteren omdat ‘Corona’
op haar retour is.
Regelmatig krijgen wij de vraag van mensen buiten ons verzorgingsgebied waar zij dit magazine kunnen lezen. Voor hen hebben we goed
nieuws. Het BM is opgenomen in de tijdschriftencollectie van de afdeling
Enschede/Twente in de Openbare Bibliotheek. Verder zijn de laatste edities ook te downloaden op onze vernieuwde website www@swbe.nl
In het kader van 75 jaar vrijheid attendeer ik u graag op het interview met
de heer Bert Woudstra, wiens ouders destijds zonder pardon door de
nazi’s uit hun zaak werden gezet.
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Nieuwe website

WIJKRAAD

In februari is de nieuwe website van
de Wijkraad Binnenstad Enschede
online gegaan. Gekozen is voor
een no-nonsense-opzet met korte,
bondige informatie over de wijk en
over de missie, de samenstelling en
de werkwijze van de raad. Verder is
informatie te vinden over het wijkbudget en over de wijze waarop bewoners daarop appèl kunnen doen
om initiatieven te realiseren die een
bijdrage leveren aan hun leefomgeving. Ook de laatste edities van het
Binnenstad Magazine zijn te downloaden via de nieuwe website.

www.swbe.nl

Openbare verlichting centrum wordt
komende jaren vernieuwd
Het is alweer een kleine twintig jaar geleden dat de
binnenstad ingrijpend werd gerenoveerd. De openbare
verlichting die destijd werd geïnstalleerd is nodig aan
vervanging toe. Dat gaat in de komende vijf jaar gebeuren.
Inmiddels zijn er randvoorwaarden uitgewerkt.
De komende tijd zullen keuzes worden gemaakt welke
soorten verlichting geschikt zijn voor welke locaties, die
vervolgens met verschillende belangengroepen zullen
worden besproken. In de fasering van het project wordt rekening gehouden met andere werkzaamheden in het centrum. In de Haverstaat bijvoorbeeld moet nieuwe riolering
worden aangelegd. De nieuwe verlichting zal gelijktijdig
worden geïnstalleerd. Datzelfde geldt voor de herinrichting van het Wilminkplein, waar onder andere de nieuwe
hoofdingang van het Wilminktheater komt en de bibliotheek wordt gehuisvest. Ook voor de groene ringen om
de verlichtingsarmaturen aan de Noorderhagen, destijds
toegevoegd om het gebied veiliger te maken, komt een
alternatief.
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MIGRANTEN IN ENSCHEDE VAN ALLE TIJDEN
D66 lanceerde onlangs het plan
om mensen uit Afrika te halen om
het toenemend tekort aan werknemers in de zorg op te vangen.
Dat is natuurlijk niet nieuw. Het
aantrekken van arbeidskrachten
van buiten is van alle tijden. In de
jaren 60 kwamen ‘gastarbeiders’ uit
Italië, Griekenland en Spanje naar
hier. Daarna mensen uit Turkije en
Marokko. Maar heel lang daarvoor
kwamen hele gezinnen uit de
Drentse veenkoloniën naar Enschede om hier in de textiel te gaan
werken. Ons aller Willem Wilmink
heeft daar een prachtig lied over
geschreven.

Ze kwamen uit Drenthe en Friesland hierheen
Ze kwamen uit Drenthe en Friesland hierheen
van Klazienaveen tot Oldeholtpa
en ook uit het Noordoverijsselse veen:
Pier en Pauw en Bont en Blauw
en Konter en Klapper en Hietebrij,
ze waren er allemaal bij,
Ze kenden geen kranten, daar in de natuur
van Klazinaveen tot Oldeholtpa,
ze riepen: ‘Het water komt zóó uit de muur,
bij Piet en Pauw en Bont en Blauw
en Konter en Klapper en Hietebrij:
het lijkt wel op tovenarij.’
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No-go-area voor brommers en scooters
Winkeliersvereniging Winkelhart en de wijkraad hebben vorig jaar regelmatig bij de
gemeente aan de bel getrokken om aandacht te vragen voor de overlast van brommer- en scooterrijders in het stadscentrum. Niet zonder succes, want als alles volgens
plan verloopt wordt het Stadserf vanaf 1 mei a.s. verboden gebied voor gemotoriseerde tweewielers. Bij de entrees van het Stadserf worden verkeersborden geplaatst met
de toevoeging: fietsen toegestaan.
Om een beeld te krijgen van bedrijven die een bezorgservice bieden, heeft de
gemeente begin dit jaar een uitnodiging verzonden naar 500 ondernemers. Slechts
3 ondernemers hebben hierop gereageerd, waarvan één een bezorgservice had.
Ook zijn de centrumbewoners uitgenodigd voor een info-avond in het stadhuis. Van
de 1600 geadresseerden kwamen zo’n 30 belangstellenden opdagen. De gemeente
beraadt zich er nog over hoe om te gaan met de bezorgdiensten en bewoners die om
specifieke redenen met hun scooter of brommer bij hun huis moeten kunnen komen.

Reuring op Van Heekplein

Ze mochten hun woning in ‘t Pathmos pas in
van Klazinaveen tot Oldeholtpa
als er drie gingen werken van één zo’n gezin
van Pieren en Pauwen en Bonten en Blauwen
en Konters en Klappers en Hietebrijs:
de bloem van het Twents Paradijs.

Om de zondagmarkten op het van Heekplein
aantrekkelijker te maken is in overleg met
verschillende partijen een concept ontwikkeld
dat de komende jaren garant staat voor meer
reuring op het Van Heekplein. Gestreefd wordt
naar meer kwaliteit op twintig koopzondagen
per jaar, ook wat betreft indeling, aankleding
en uitstraling. Daarnaast organiseert Enschede
Promotie een viertal evenementen op het plein.
Vertegenwoordigers van de stichting Reuring
op het Van Heekplein en stadsdeelwethouder
June Nods ondertekenden de overeenkomst
die 1 maart jl. van kracht werd.

Bij Noorderwind zegt er soms een met een zucht
van Klazienaveen tot Oldeholtpa:
Nu ruik ik Drenthe: ‘t is Drents in de lucht....
kom ‘es gauw, Pier en Pauw en Bont en Blauw
en Konter en Klapper en Hietebrij.’
Maar dan is de droom al voorbij.

Willem Wilmink

5000 euro voor onderzoek Enschede Eclips
Er lijkt schot te komen in de realisatie van de Enschede Eclips. Met dit
kunstwerk, ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar Edward Janssen,
wil Enschede laten zien dat het een tolerante stad is waar iedereen mag
zijn wie die is. De gemeente heeft 5000 euro uitgetrokken om onderzoek
te doen naar de consequenties van plaatsing van het beoogde 6,5 meter
hoge, witstalen kunstwerk. De totale kosten zijn beraamd op een ton,
inclusief tien jaar onderhoud. Het is de bedoeling dat het bedrag via
crowdfunding bij elkaar wordt gebracht. Helaas moet opnieuw gezocht
worden naar een geschikte locatie voor het kunstwerk. Snelder Zijlstra
heeft bezwaar gemaakt tegen de plek op het Hoedemakerplein waar het
kunstwerk aanvankelijk gedacht was. De makelaar wil aanspraak blijven
houden op het recht van (her)plaatsing van een vitrine op die plek.
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BEELDEN IN GROEN
De zes beelden van de Vlaamse
kunstenaar Oscar Jespers in de
glazen kunst-vitrine op het Van
Loenshof zijn onlangs in het groen
gezet. Dit bescheiden initiatief van
en gefinancierd door de wijkraad,
is bedoeld om de binnenstad wat
vriendelijker en groener te maken.
In dit kader wordt ook de beplanting van de groenvoorziening op
het Van Loenshof die niet of nauwelijks wordt ervaren, vervangen door
een meer in het oog springende
winterharde bamboe-soort.
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Audry Hoemakers

van locatievoorstellingen en -acts,
exposities, poëzie, workshops of
rondleidingen. Het publiek kan zo
op een bijzondere en verrassende wijze gratis kennis maken met
bijzonderheden over het oude
stadscentrum’, legt ze enthousiast
uit. Hoemakers gelooft er heilig in
dat het een mooi festival gaat worden, dat samen met professionals,
semi-professionals en amateurs uit
de kunst en cultuur en in samenwerking met culturele instellingen,
winkeliers en horeca, gestalte zal
krijgen. Om input te krijgen is ook
contact gelegd met de Historische
Sociëteit Enschede-Lonneker. De
eerste editie van het festival staat
gepland op zaterdag 6 juni. Tegen
die tijd zal in de locale media vast
en zeker meer gecommuniceerd
worden over de inhoud van het
programma, dat voor iedereen gratis toegankelijk zal zijn. Mede door
haar ambitieuze en gepassioneerde uitleg over het nieuwe festival
heeft de redactie van het MB er het
volste vertrouwen in dat Hoemakers
straks een bijzonder evenement
aan haar lijstje kan toevoegen.

wil mooie verhalen van de stad
naar boven halen door te
initiëren, te stimuleren en te faciliteren
Geboren op 25 december 1966. Niet vervelend om op 1e Kerstdag
jarig te zijn? ‘Nee hoor, de meeste mensen zijn dan vrij en hebben wel
zin in een feestje. Dus zit mijn huis altijd vol en dat vind ik heel gezellig.’
Gezelligheid en mensen om haar heen die elkaar inspireren, daar houdt
Audry Hoemakers van. Vorig jaar werd zij zelf uitgeroepen tot de meest
inspirerende vrouw van Twente die mensen weet te verbinden. Ze ontving daarvoor de eerste Brigit Sijmons Award.
Na de middelbare school koos ze
voor economisch-linguïstiek, een
mix tussen economie en talen. Na
een jaartje stelde ze vast dat het
toch niet was wat ze eigenlijk wilde.
Hoemakers: ‘Ik heb daarna een
poosje internationaal marketing
gedaan. Eigenlijk wist ik niet goed
wat ik wilde. Ik werkte in die tijd
in discotheek La Conga aan de
Oude Markt en zat meer in de stad
dan op school’, bekent ze met
verontschuldigend lachje. Uiteindelijk vond ze haar bestemming in
de communicatie. ‘Ik hou erg van
schrijven. Ik heb lange tijd bij De
Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij gewerkt waar ik interviews
schreef over nieuwe bedrijven en
jaarverslagen en magazines maakte. Dat vond ik erg leuk. Ik hou van
verhalen. In mijn vrije tijd schreef ik
kinderverhalen.
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‘Ik hou van verhalen’
Een bevriende collega maakte mij
op een gegeven moment attent op
een vacature van de Schouwburg
die toen nog aan de Langestraat
was gehuivest. Na tien jaar was ik
ook wel aan wat anders toe.’
Ze solliciteerde en ondanks dat ze
geen ervaring had in die wereld
werd ze aangenomen. Zo rolde
Hoemakers het lokale cultuurwereldje in, waar ze zich al snel thuisvoelde.
‘Het waren roerige en spannende
jaren. Er gebeurde heel veel. De
schouwburg ging met andere partners op in het Muziekkwartier en
verhuisde naar de nieuwbouw. Ik
heb er veel mooie dingen mogen
doen en heb er heel veel geleerd.’

In dienst van Concordia stuurt
Hoemakers verschillende culturele
evenementen aan. Bijvoorbeeld De
Stadsherberg, die ze jaarlijks met
een legertje vrijwilligers in december organiseert in de Burgerzaal
van het Stadhuis. Samen met Diet
Gerritsen organiseert zij het inmiddels lokaal bekende Balkon Festival. Sinds 2013 is zij de stuwende
kracht achter de Culturele Zondagen die bedoeld zijn om amateurs,
aangevuld met professionals, een
podium te bieden om zich te presenteren aan een breed publiek.

Van Haag tot Wal Festival

Hoemakers: ‘Daar gaat nu een
einde aan komen. Het concept van
de Culturele Zondagen begon een
beetje sleets te worden. Daarom
hebben we wat nieuws bedacht.
We gaan tweemaal per jaar het Van

Haag tot Wal Festival organiseren
in het middelste deel van de binnenstad waar de kleine straatjes te
vinden zijn zoals de Zuiderhagen,
Noorderhagen, Walstraat, Haverstraat en de Klokkenplas.’
Hoemakers legt uit dat tijdens die
dagen het eivormige deel van het
centrum en de daaraan grenzende
straten letterlijk en figuurlijk het
decor zullen zijn van het festival.
‘De bedoeling is dat we mooie,
interessante, spannende en grappige verhalen gaan verzamelen die
een relatie hebben met bepaalde
plekken en die we vervolgens tot
leven laten komen door middel

Heb jij een bijzonder verhaal
over de binnenstad?
Misschien heb jij het zelf meegemaakt of van horen zeggen of heb
je het gelezen. Heb jij een verhaal of ken je een gebeurtenis die
ook voor anderen leuk of interessant is om te weten? Heb jij een
bijzondere herinnering aan een bepaalde persoon, of een plek in de
binnenstad die je wilt delen? Neem dan contact op met Audry Hoemakers. Zij wil samen met een legertje creatievelingen verhalen van
en over de stad tot leven roepen doormiddel van locatievoorstellingen, acts, muziek en poëzie tijdens het nieuwe Van Haag tot Wal
Festival op zaterdag 6 juni en op zaterdag 31 oktober a.s. Wie weet
wordt met jouw verhaal iets heel bijzonders gedaan. a.hoemakers@
concordia.nl
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REMONDIS
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Piëta

lapt afvalscheiding aan laars
Zorgvuldig sorteren van het afval is een essentiële voorwaarde
voor goed hergebruik en recycling. Zo lezen we op de website
van de afvalverwerker REMONDIS die in de Enschedese binnenstad actief is. December 2018 nam onze redactie contact
op met het bedrijf met de vraag waarom zij containers met
restafval en containers met glas wekelijks in dezelfde laadbak
kiepen. Na eerst ontkend te hebben, gaf men schoorvoetend
toe dat dit ‘soms’ gebeurde om logistieke redenen.
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en constateren wij dat
het door de klanten zorgvuldig gesorteerde afval nog steeds in
dezelfde bak verdwijnt. Begin februari werd ons desgevraagd
meegedeeld dat er speciale ‘glasroutes’ zouden zijn. De medewerker die wij spraken beloofde een en ander uit te zoeken en
ons terug te bellen. Eind maart nog niets gehoord.

HUISKAMER VAN DE
STAD LAAT NOG EVEN
OP ZICH WACHTEN
Het streven was deze zomer te
beginnen met het verplaatsen van
de entree van Het Wiminktheater
naar het Wilminkplein. Vorig jaar
juni sprak bibliotheekdirecteur Jan
Hoogenberg in dit blad de hoop
uit eind 2020 te kunnen verhuizen
naar die locatie.
Nu blijkt echter dat er nog steeds
achter de schermen hard gewerkt
wordt om alles rond te krijgen.
Wethouder Jeroen Diepemaat
meldt desgevraagd: ‘We zitten nog
volop in de voorbereiding van alle
plannen. Zodra we ons spreekwoordelijke ei gelegd hebben,
zullen we eerst netjes de gemeenteraad informeren over de plannen.
Daarna volgt de rest. Het is nu nog
te vroeg om concreet iets over een
planning te zeggen.’
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Veel binnenstadbewoners lopen er dagelijks aan voorbij zonder te weten dat in de Jacobuskerk op de
Oude Markt een prachtig kunstwerk te bewonderen is, de Piëta. Een klassieke verbeelding van Maria die
het dode lichaam van haar zoon in haar armen houdt na de kruisafname. Dit bijzondere kunstwerk is het
geesteskind van de Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen (1897-1979). De beeldhouwer heeft de beroemde Piëta van Michelangelo in de St. Pietersbasiliek in Rome als voorbeeld genomen.
Het glas-in-lood achter de Piëta is van een tijdgenoot van Andriessen, Charles Eyck, en stelt de doornenkroon voor met daarbinnen de drie kruisen op Golgotha. Andriessen is ook de schepper van het indrukwekkende Oorlogsmonument in het Volkspark, De Dokwerker in Amsterdam, Ir. Lely op de Afsluitdijk en
Koningin Wilhelmina in Utrecht .
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Daar zaten mijn ouders, terneergeslagen, met de armen over elkaar. Kort
daarna kregen ze te horen dat onze
cheffin, mevrouw Schweitzer, die al
jaren bij ons werkte, zéér tevreden
was met haar nieuwe baas’, vertelt
Bert met een lichtwrange glimlach
op zijn lippen. ‘Mijn ouders waren
natuurlijk stomverbaasd en hevig
ontzet. Iemand met wie je lang nauw
hebt samengewerkt! Ze waren diep,
diep teleurgesteld.’

Bert Woudstra:
De modezaak van
mijn ouders werd
zonder pardon
geconfisqueerd
door de nazi’s

In 1941 beslisten de nazi’s dat Joodse
zaken ‘geariseerd‘ moesten worden,
dat wil zeggen voortgezet moesten
worden door niet-Joden. In de Enschedese binnenstad werden Joodse
winkeliers van de ene op de andere
dag uit hun zaak gezet en vervangen
door een Verwalter. Ook de ouders
van de jonge Bert Woudstra werd hun
winkel ontnomen.
‘Het was mei 1941 toen mijn vader
totaal overstuur thuiskwam met de
mededeling: ‘We zijn de winkel
kwijt’, vertelt Bert Woudstra (88). Mijn
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ouders hadden door keihard werken
een succesvol modehuis opgebouwd.
Begonnen in een klein winkeltje op
de hoek Emmastraat-Haaksbergerstraat waren ze inmiddels verhuisd
naar een ruim pand met veel etalageruimte aan wat nu de Korte Haaksbergerstraat heet, ongeveer op de plek
van de huidige gitaarwinkel.
Onaangekondigd kwamen die dag
een Nederlandse rechercheur en een
Duitse meneer de zaak binnen. Ze
wilden even praten en deelden mijn
vader mee dat de zaak in beslag werd
genomen. Of hij maar even wilde

steengroeven moesten verrichten, als
ze niet voldeden of te langzaam waren, ter plekke werden neergeknald.
De familie was diep bedroefd maar
de jonge Bert geloofde het niet.
‘Ik dacht dat kan niet, dat zoveel
mannen in één keer allemaal dood
zijn. Tot het eind van de oorlog ben ik
blijven hopen dat het niet waar was.’

			

>

‘Uw zaak wordt in beslag genomen. Wilt u even tekenen?’

Al vanaf de jaren dertig werden in Duitsland acties ondernomen om Joodse mensen
stap voor stap uit te sluiten van de samenleving en te ontmenselijken. Maatregelen
die uiteindelijk hebben geleid tot het systematisch uitmoorden in de vernietigingskampen.
Ook in ons land werden vanaf 1940 anti-Joodse maatregelen getroffen. Zo werd het
Joodse mensen verboden om in parken, zwembaden en bioscopen te komen, ze
werden verplicht de davidster te dragen, ze mochten bepaalde beroepen niet meer
uitoefenen en Joodse kinderen mochten niet meer naar openbare scholen, enz. enz.
Een volledige, indrukwekkende lijst is te vinden op internet: ‘Anti-Joodse maatregelen in Nederland vanaf 1940’.
Geariseerd

vader erin zat. Nog geen maan later
kwam het doodsbericht van de Sicherheitsdienst. Vader was in concentratiekamp Mauthausen overleden, zogenaamd aan een hartaanval. Andere
Joodse families kregen te horen dat
hun man of vader was gestorven aan
difterie of op de vlucht was neergeschoten. Nu weten we dat veel mannen, die zware werkzaamheden in de

tekenen. Niet alleen de winkel werd
in beslag genomen, ook de bankrekeningen werd geconfisqueerd. Weg,
alles weg!’
‘Ik was een jong jochie en begreep er
niets van.’ De sfeer in huis was zeer
gespannen’, herinnert Woudstra zich.
‘Toch werd er niet veel over gepraat.
Die actie kwam voor mij als een
donderslag bij heldere hemel. Mijn
moeder was een Duits-Joodse vrouw
en had al eens gehoord dat een oom
en tante in Duitsland ook uit hun zaak
waren gezet.

Tot overmaat van ramp werd vader
Woudstra een paar maanden later
bij de eerste razzia in Enschede van
zijn bed gelicht. 105 Joodse mannen
werden opgepakt en kort daarna om
het leven gebracht.
Woudstra: ‘Op 13 september om
een uur of vier ’s nachts werden we
gewekt. Er stond politie voor de deur.
Mijn vader werd gesommeerd zich
aan te kleden en mee te komen. Wij
waren natuurlijk vreselijk in paniek.
Vader probeerde ons gerust te
stellen. Jongens wind je niet op, zei
hij, morgen ben ik weer thuis. Onze
huisarts, dokter Houwert, heeft nog
geprobeerd mijn vader op grond van
gezondheidsredenen vrij te krijgen,
maar helaas.....’
Nog één keer zag Woudstra zijn
vader terug. ‘Mijn moeder was erg
bezorgd. Ze deed wat brood en een
flesje sap in een tasje dat ik naar het
Lyceum (locatie huidige SLO-gebouw)
moest brengen waar alle opgepakte
mannen waren ondergebracht. Nadat
ik verteld had waarvoor ik kwam werd
er naar boven geroepen en verscheen
mijn vader boven aan een trap. Ik
mocht niet naar hem toe. Ik zie hem
nog zo voor me. Uw zoon heeft iets
te eten voor u gebracht, riep de man
naast mij. Fijn! zei mijn vader. En dat
was het.’
De volgende dag ging het gerucht
dat de mannen naar elders zouden
vertrekken. Samen met een vriendje
ging Bert kijken. Hij zag de trein vertrekken, in de wetenschap dat zijn
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Oproep voor Westerbork

Op een dag kwamen een oom en
tante afscheid nemen. Ze gaven
gehoor aan de oproep om naar Kamp
Westerbork te vertrekken. ‘Oom Max
vroeg wanneer wij zouden gaan. Mijn
moeder zei dat ze dat niet van plan
was en adviseerde hem dringend
ook niet te gaan. Hoewel er toen nog
niets bekend was van wat later de
vreselijke waarheid zou worden, maar
wetend wat er met vader en anderen
was gebeurd, voelde ze aan dat het
de verkeerde kant opging. Wet is wet,
vond oom Max en samen met tante
Anne en zoon Johan vertrok hij. Ze
zijn nooit teruggekomen.’

Onderduiken

Ook in huize Woudstra lag een oproep op tafel. Maar moeder vond dat
ze moesten onderduiken. Bert had dit
in vertrouwen verteld aan zijn vriendje
Gijs Jannink die ook aan de Bisschopstraat woonde. Woudstra: ’Diezelfde
avond kwam zijn moeder bij ons aan
de deur vragen of het waar was. Toen
mijn moeder het beaamde, bood zij
aan dat ik wel bij hen mocht komen,
want ze gingen binnenkort naar hun
zomerhuis in Buurse. De volgende
dag kwam de broer van mevrouw
Jannink met het voorstel dat als wij
zouden onderduiken, hij en zijn aanstaande vrouw wel op het huis wilden
passen. We konden de meubels laten
staan, zodat we bij terugkomst er
zo weer in konden. De verhuurder
van ons huis ging hiermee akkoord.
Inmiddels had moeder via onze
accountant contact met dominee
Overduin. Besloten werd dat ik naar
Buurse zou gaan, mijn oudere broer
Egon en een inwonende neef naar
de familie Tattersall, aan de overkant
van de straat, die hadden een grote
zolder. Moeder had een adres aan de
Minkmaatstraat gevonden.’

‘Bevrijding’

‘oorlogsbuit’ was bestempeld. Ze
kregen een huis toegewezen aan de
Nijverheidstraat van een NSB-familie
die gevangen was genomen. In een
loods van Hulp Actie Roode Kruis
mochten ze wat gebruikt meubilair
uitzoeken.
Woudstra: ‘Ook de winkel waar onze
naam nog opstond, was aangemerkt
als oorlogsbuit. Pas in het najaar van
1945 kreeg moeder toestemming
om weer aan de slag te gaan in haar
eigen winkel. Als een soort zetbaas
welteverstaan, niet als eigenaar.
Eerst moest bewezen worden dat
mijn vader echt dood was en zo ja
of wij de wettige erfgenamen waren.
De laatste eigenaar was de Duitse
bezetter. Ook dat moest uitgezocht
worden, hoe dat precies zat. Pas
twee jaar later heeft mijn moeder het
eigendomsrecht teruggekregen.’

weer een begrip in Twente. In 1957
werd een splinternieuw pand aan het
Van Loenshof betrokken. Als waardering voor haar jarenlange inzet voor
het gerenommeerde modehuis werd
mevrouw Woudstra op haar zeventigste verjaardag onderscheiden met
de gouden eremedaille verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau. Bert
Woudstra stapte in 1973 uit het familiebedrijf en startte met veel succes
een carrière in het onderwijs. Broer
Egon verkocht de zaak vijf jaar later
aan Van Daal & Meijer uit Groningen
die de zaak voortzette onder de
naam Woudstra De Solderie. Momenteel is juwelier Gruyters in het Pand
gehuisvest.

Hoewel ze beiden andere ambities
hadden besloten de zoons hun moeder te helpen de zaak weer op poten
te zetten. Met veel succes, want
Modehuis Woudstra werd algauw

Bert Woudstra dook onder op 13
verschillende adressen. Hierover
schreef hij het boekje ‘De Bevrijding Kwam Later’ dat verkrijgbaar
is bij Boekhandel Broekhuis.
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EXPOSITIES
Fotogalerie Objectief
Graduates 2019
Nederlandse Fotovakschool
1 april t/m 9 mei

Beeld & Aambeeld
Farbige Freunde

Sybille Hermanns, schilderijen
Renate Sennewald, sieraden
1 maart - 15 april

Modehuis Woudstra werd na de oorlog weer een begrip in Twente. In 1957 werd een nieuw pand aan het Van Loenshof betrokken.

Concordia Langestraat
Expo ONE

Twaalf aanjagers van kunst op de
AKI met
eigen werk
in de spotlights.
13 maart
t/m
17 mei

Na de bevrijding trof de familie bij
terugkomst tot hun grote verbazing
een leeg huis aan en mochten hun
woning niet in omdat het huis als
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Erik Kok,
‘For a minute
there I lost
mysel’

COLUMN
TON OUWEHAND

LEVENSLANG
Als ik de rechtbank in Zwolle
binnenloop denk ik nog dat het
me niets verbaast als het levenslang wordt. Dat de rechter me
gaat aanbieden dat ik de rest van
mijn leven gratis in Zwolle mag
parkeren.
Ik had geparkeerd op een plek
die alleen aan vergunninghouders was voorbehouden. Zo’n parkeerplek wil ik best mijden, als de
betreffende gemeente met waarschuwingsborden of blauwe strepen
aangeeft waar die zich bevinden. Van het anonieme parkeerhaventje
wist ik niet dat het verboden gebied was. Mijn parkeerapp wist het
ook niet, die sloeg gewoon aan toen ik ‘m inschakelde en rekende
5 euro en vier cent parkeergeld. Daar kwam een boete van 104 euro
bovenop van de handhaver die mijn misdrijf had geconstateerd.
Ik weet al wat ik ga zeggen als de rechter me een parkeerplek voor
het leven gaat aanbieden. ‘Hoef ik niet’, zeg ik. ‘Dit is mijn laatste
keer in Zwolle.’
De rechtbank binnenlopen met de uitnodiging in mijn hand gaat
zomaar niet. De tas moet eerst door een scanapparaat en ook het
baasje zelf moet gefouilleerd. Foute boel. ‘Er zit een mes in uw tas’,
zegt de fouilleur. Vol ongeloof bied ik aan dat hij ‘m er zelf uit mag
halen. Doet hij niet. Ik kom een schillenmesje tegen dat ik er ooit op
een vakantie ingestopt moet hebben.
Sommigen hebben broers die advocaat zijn. De mijne is mee voor
de gezelligheid. Al heeft hij nog een doosje schroeven in zijn jaszak,
die moet hij achterlaten bij de balie, anders mag hij niet naar binnen.
De handhaver die mij te grazen heeft genomen laat zich vertegenwoordigen door de officier van justitie. En die krijgt gelijk van de
rechter. Hij verklaart mij schuldig. Parkeerders moeten zelf maar
bedenken dat die zo onschuldig ogende parkeerhaventjes weleens
tot de zorgvuldig geheim gehouden plekken voor vergunninghouders kunnen behoren. Als ik vraag waar die borden eigenlijk staan,
toont de officier me op Google Earth een plaatje van een bord, waar
heel handig een boom voor was geplant. Eigenlijk moet ik vragen
naar de beelden van de datum waarop ik het misdrijf pleegde. Maar
daar denk ik niet aan. Ik wil zo snel mogelijk de rechtbank uit. Terug
naar Enschede. Ik ben zo blij dat ik niet in Zwolle woon, dat ik er niet
zeker van ben of ik alle stoplichten wel heb gezien. Maar goed, dat
merk ik later wel.
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Foto: Annina Romita
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OOG VOOR

DETAIL

BINNENSTAD MAGAZINE - APRIL 2020

In deze rubriek worden lezers uitgedaagd te raden bij welk
pand het afgedrukte detail hoort.

De vraag van de vorige keer: Van welk gebouw maakt dit ornament deel uit?

Voormalig
bankgebouw
Piet
Heinstraat
Het voormalig bankgebouw Piet Heinstraat 4 dateert uit 1929 en is gebouwd in opdracht van de Amsterdamse
Incassobank naar een ontwerp van de Amsterdamse architect Jan Grayama. Het gebouw staat met de westgevel aan de Piet Heinstraat. De (vernieuwde) oost-gevel gaat schuil achter een uitbreiding uit 1988. De gemetselde muurdammen aan de voorgevel worden bekroond door gebeeldhouwde leeuwen met wapenschilden van
Amsterdam, Enschede en Lonneker. Niet alleen als incassobank is het gebouw van culturele waarde, minstens
zo belangrijk is de architectuurhistorische waarde er van. Het gebouw kan worden gezien als representant van
de bouwstijl van de Amsterdamse School, met invloed van de Delftse School. Na vertrek van de Amsterdamse
Incassobank was het gebouw lange tijd een vestiging van de ABN-Amro bank. Momenteel zijn
er onderdelen van het ROC Twente in gehuisvest.

Bij welk gebouw hoort dit ornament?
Evenals de vorige keer staat er weer en flesje wijn klaar voor degene die als eerste via redactie-wijkkrant@swbe.nl laat weten van
welk pand het detail is dat hiernaast is afgebeeld.
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EINDE VAN EEN TIJDPERK
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Ton Ouwehand

Toen Leo Jagers er 21 jaar geleden
uitstapte en de winkels vanaf dat moment onder leiding van Wilma en
Tonny Schulten verder gingen, ondervonden we daar geen hinder van.
Bakker Jagers was weg, leve Bakker
Jagers. De naam bleef op de gevel.
En de smaak van brood en banket
werd niet anders van het feit dat de
beminnelijke naamdrager alleen nog
maar viool zou gaan spelen. Jagers
bleef mijn keurmerk en ik bleef er saucijzenbroodjes kopen. En kassabonnen
sparen. Want als je voor 150 euro aan
bonnen inleverde, haalde je weer een
taartje of een boterkoek met ferme
Foto Annina Romita
korting.
Toen Beunders twee jaar terug de boel zou overnemen, had ik niet het gevoel dat de bakkerszaken van Jagers
eronder zouden lijden. Al was ik stiekem wel blij dat de koop niet doorging. Maar nu is er toch een einde gekomen aan negentig jaar Jagers in Enschede. Bakkerij Nollen heeft de winkels, de inventaris en het personeel
overgenomen. Maar de naam doen ze weg. De winkels krijgen een nieuwe gevel met de naam van de nieuwe
eigenaar erop. Ik weet niet of ik daaraan kan wennen.

MEER ‘BLAUW’ IN DE SUPER
Meer blauw op straat klinkt minder grimmig dan meer zwart. Wellicht
is dat de reden waarom we het nog steeds hebben over blauw terwijl
het uniform van oom agent al jaar en dag zwart is. Maar dit terzijde.
‘De bewoners van de binnenstad van Schiedam werden verblijd met
een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van hun wijkagent’ lezen we
in Elsevier Weekblad begin dit jaar. ‘Eindelijk meer blauw op straat’.
Voor de afschrikking had wijkagent Alex Glijn vier levensgrote kartonnen kopieën van zichzelf laten maken die winkeliers op een strategische plek in hun zaak konden zetten. Niet dat hij denkt daarmee de
misdaad uit de wereld te helpen, maar het kan zorgen voor een korte
schrikreactie. In Enschede waren ze al eerder op het idee gekomen.
Bij Jumbo en AH in het centrum hielden al geruime tijd twee bordkartonnen kopieën van oud-wijkagent Bennie Visschedijk een oogje
in het zijl. Hielden..., want AH heeft de oud-wijkagent inmiddels
op non-actief gesteld. Waarom? Volgens de AH-manager is dit in
overleg met de politie gebeurd. De actie was bij wijze van grap maar
toch ook serieus bedoeld als een signaal voor mensen die van plan
zijn proletarisch te komen winkelen. Waarom de oud-wijkagent geen
dienst meer mag doen bij AH en wel bij de Jumbo blijft vooralsnog
een raadsel.
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Ganzen onder interactieve paraplu
Het oorspronkelijke kunstwerk van
de Hengelose kunstenaar Louk van
Meurs (1929-2013) symboliseert
boerenvrouwen die vroeger vanaf
de stromarkt al kletsend en kwetterend naar het centrum liepen om
op de markt hun producten aan de
man te brengen.

Het project, dat ruim zeventigduizend euro heeft gekost, is gefinancierd met provinciegeld dat in 2016
beschikbaar werd gesteld om het
imago van Enschede Muziekstad
te versterken. Eerder zijn uit deze
provinciepot de ‘muziekschommels’
op het Staonsplein gerealiseerd.
Wirelab en Technisch Creatief Ontwerpbureau 100%FAT kwamen
met het voorstel voor de paraplu
dat is gehonoreerd en waaraan de
erven Van Meurs hun toestemming
hebben verleend.

De licht koperkleurige parapludie
onlangs in het basin is geplaatst,
herbergt vier beamers die gekleurde figuren op het zitgedeelte projecteren en muziek laten horen. Afhankelijk van het aantal bezoekers
dat op de overige drie zitelementen plaatsneemt worden meerdere
geluiden of instrumenten aan de
compositie toegevoegd.

De gemeente wil met deze keuze
het imago van de omgeving van
het Muziekkwartier versterken.
Onder het Muziekkwartier vallen
het Wilminktheater, Metropool, de
Nederlandse Reisopera, het Phion
orkest, Kaliber Kunstenschool en
de Openbare Bibliotheek. Over het
effect en de impact van het project
verschillen de meningen.

Sinds kort is Enschede een interactief kunstwerk rijker. Er is een enigszins kunstzinnig ogende paraplu
toegevoegd aan de fontein met de
vier ganzen op Kruispunt De Graaff.

Scooterzaak in oude Halfordspand
Het lijkt een grap, maar dat is
het niet. Op 1 april a.s. opent
La Souris, Passie voor Scooters haar achtste vestiging in
Nederland aan de Korte Hengelosestraat, in het vroegere
Halfordspand.
Op pagina 5 van deze editie
heeft u kunnen lezen dat, om
overlast van scooters en brommers tegen te gaan, precies
één maand later, op 1 mei,
het stadserf verboden gebied
wordt voor gemotoriseerde
tweewielers. De keuze voor de
nieuwe locatie mag daarom op
zijn minst opmerkelijk worden
genoemd.
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Enschede Promotie bundelt initiatieven op

www.enschedesamensterk.nl
De gezellige binnenstad bruist voorlopig ‘even’ niet
meer. Nadat Den Haag gebood de deuren van de
horeca en culturele instellingen per direct te sluiten
ligt het centrum er uitgestorven bij. Overal in het
land ontstaan allerlei initiatieven om hulp te bieden
aan bijvoorbeeld ouderen, zorginstellingen en de
kinderopvang. In onze mooie stad heeft Enschede
Promotie de website www.enschedesamensterk.nl
gelanceerd waarop allerlei initiatieven op cultureel en
culinair gebied zijn gebundeld. Concordia bijvoorbeeld biedt dagelijkse cultuurtips aan en er kunnen
gratis films en documentaires worden gestreamd.
Er waren al een heleboel restaurants waar je via
thuisbezorgd.nl gerechten kon bestellen. Nu de hele
horeca is gesloten vanwege het coronavirus bieden
ook andere restaurants en eetcafés bezorgservice
aan. Novi Gran Caffè bijvoorbeeld, brengt heerlijke
Italiaanse gerechten bij u thuis, di t/m zo tussen
17.00 en 21.00 uur. Liefhebbers van de Thaise keuken
kunnen hun gerechten aan huis laten brengen door
Restaurant Aroy-D. Sparerib- en schnitzelliefhebbers
kunnen hun favoriete hap bestellen bij Bij Flip via
thuisbezorgd.nl. Alle initiatieven kunt u vinden op
www.enschedesamensterk.nl.

X

Maaike Vehof, wijkagent binnenstad
Sinds 1 januari jl. is Maaike Vehof (43) wijkagent voor de binnenstad.
Voor de in Albergen geboren Vehof is de binnenstad niet een totaal
nieuw werkterrein. Zij maakte al geruime tijd deel uit van het binnenstadsteam, met als speciaal aandachtsveld veelplegers.
Spreekuur
In haar nieuwe functie heeft ze niet alleen veel contact met bewoners en winkeliers maar ook met de zorgorganisaties Tactus Verslavingszorg, Humanitas onder Dak en Leger des Heils. De wijkagent
houdt wekelijks spreekuur voor bewoners en vertegenwoordigers
van de zorginstellingen. Dinsdag om 10.00 uur bij Tactus, Ripperdastraat 8 en om 11.00 uur bij Humanitas, Oldenzaalsestraat 8. De
wijkagent is telefonisch bereikbaar via 099-8844.
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WAT ONS
VERDER
OPVIEL
Medewerkers van
het Vroomshoopse
bestratingsbedrijf
Makkinga draaien er
hun hand niet voor
om. Snel, strak en
minder belastend
voor hun rug rollen
ze met hun ROAD
PRINTER in no time
een stenen loper uit
in de Van Lochemstraat.

De wadi’s hebben al bewezen dat ze
niet alleen nuttig zijn voor de opvang
van regenwater, maar ook dat ze het
straatbeeld verfraaien.

De nieuwe afvalcontainers die onlangs op
het milieuplein aan de Molenstraat zijn
geplaatst, zien er veel beter uit dan hun
schreeuwerige, knaloranje voorgangers.

l
Dit bord dat in het
midden staat van de
nieuwe rijwielstalling aan
de Oldenzaalsestraat
doet vermoeden dat er
auto’s zijn toegestaan, er
gevoetbald mag worden
en dat er huizen mogen
worden gebouwd?

18

Je komt wel vaker vreemde vogels
tegen in de binnenstad. Maar eentje
waar ook nog een man aan vastzit
zie je niet iedere dag.
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PRIKBORD
Noodgevallen
112

INLEVEREN

papier & karton

Renewi (vh Van Gansewinkel)

Wijkagent
Maaike Vehof
0900-8844

Iedere woensdag kunnen
binnenstadbewoners zèlf hun
papier en karton in de ophaalwagen van Renewi deponeren.

Brandweer
088-256 7000

Dus niet bijplaatsen!

Medisch Spectrum Twente
053-487 2000
Huisartsenpost
053-555 1188
Melding onveilige situaties
in openbare ruimte
53014
Dierenambulance
06-534 21066
Meldpunt Loverboys
06-1022 3929
Meldpunt Discriminatie
053- 430 2299

Drukkerij Roelofs kleurt kwaliteit door een no-nonsense benadering
en service. In ons pand te Enschede vormen twee vijfkleurenpersen
met lak en één achtkleurenpers LEC-UV het kloppend hart van het
bedrijf. Deze hypermoderne MAN Roland persen verwerken 24 uur
per dag de meest uiteenlopende drukwerkopdrachten.
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09.30 uur tot 09.50 uur
Hoek Heurne/Noorderhagen
10.00 uur tot 10.20 uur
Van Heekplein (Raadhuisstraat)
10.30 uur tot 10.50 uur
Kruispunt De Graaff
11.00 uur tm 11.20 uur
Oude Markt (Brandmonument)

WERK AAN
DE WEG
Raadpleeg voor werkzaamheden
aan de weg in en rond de stad:

melvin.ndw.nu/public

Van brochures tot productfolders, van corporate
jaarverslagen tot kleurkaarten en van magazines tot
posters. Expressieve kleuren, gedrukt in de allerhoogste
rastertechnologie. Roelofs is een groene drukker met
het gecertificeerde FSC-keurmerk.

