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Scan de QR-code met je mobiel voor de laatste vier 
edities van dit blad en voor meer info over de wijk.

 Foto omslag: Annina Romita
 Pag.10: Ayfer Koç na 12 jaar weg uit locale politiek
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Boodschappen aan huis gebracht, 
vers eten en drinken binnen 10 minu-
ten aan je voordeur, tegen verkoop-
prijs plus € 1,80 bezorgkosten. Dat 
lijkt een nieuwe trend te worden die 
voor veel overlast kan zorgen in het 
gebied waar de flitsbezorgers zich 
vestigen. Na Amsterdam en Rotter-
dam bereiden Arnhem, Groningen, 
Den Haag en Amstelveen maatrege-
len voor om de opkomst van flitsbe-
zorgers te reguleren. 

Yara Hümmels (PvdA) vroeg tijdens 
de laatste vergadering van de oude 
Raadscommissie Stadsdeel Centrum 
of Enschede dat ook van plan is. Bin-
nenkort komt bezorgservice Gorillla’s 
naar Enschede, naar de Espoort-
straat. En aan de Noorderhagen is 
inmiddels Flink neergestreken, een 
bezorgservice met af en aan rijdende, 
snelle fietsers die in no time je spul-
len komen brengen. ‘Je moet goed 
oppassen wanneer je er langskomt, 
want je ligt zo onder een fiets’, meldt 
Hümmels uit eigen ervaring. Ze heeft 
het gemak van dit soort bedrijven zelf 
ook al ervaren maar plaatst toch een 
aantal kanttekeningen. 

Dark stores
In Amsterdam is de situatie zo uit de 
hand gelopen dat er voorlopig geen 
dark stores in woongebieden bij mo-
gen komen. Dark stores zijn volledig 
geblindeerde panden waarin bezorg-
diensten hun producten opslaan en 
van daaruit distribueren. Bezorgers 
blokkeren de voetgangersdoorstroom
en fietsen gevaarlijk snel door de stra-
ten. Ook de bevoorrading levert in 

Pas op, de Gorilla’s komen!
PvdA zet kanttekening bij de supersnel

groeiende bedrijfstak van flitsbezorgers

veel gevallen overlast op. Daarbij 
komt dat de geblindeerde panden 
niet bepaald bijdragen aan een brui-
sende sfeer in de binnenstad.

Gemeenteraadslid Mart van Lagen 
(CDA), vraagt zich in dit verband af of 
er een link gelegd kan worden met 
de bestaande voorschriften voor rol-
luiken van winkels in het centrum, die 
80% transparant moeten zijn.
Stadsdeelwelhouder June Nods zegt 
die suggestie mee te nemen en legt
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uit dat het weren van dark stores uit 
de binnenstad vooralsnog lastig is
omdat deze bedrijven onder detail-
handel vallen. Dit houdt in dat even-
tueel verplaatsen naar een bedrijven-
terrein ook niet zomaar kan, omdat 
dáár geen vergunning is voor detail-
handel. ‘Het is daarom zaak dat er 
duidelijke regelgeving moet komen’, 
aldus de wethouder, die voorziet ‘dat 
voor het zover is nog wel veel water 
door de Rijn zal stromen’. 

Bezorgservice Gorillas vestigt zich binnenkort aan de Espoortstraat.

Buikpijn van lage opkomst
De burgemeesters van Almelo en Ensche-
de hebben buikpijn van de lage opkomst 
bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, 
meldt Theo Krabbe in zijn rubriek Kaf en 
Koren in TC Tubantia (22-03). Slechts 45 % 
van de Enschedeërs maakte gebruik van
hun stemrecht. Volgens Krabbe is dat niet
verwonderlijk, omdat veel burgers de loka-
le politici niet meer kennen. Ik denk dat de
auteur gelijk heeft. De vraag echter is: waar             
zouden zij de volksvertegenwoordigers van 
moeten kennen?

Vroeger was lang niet alles beter, maar na iedere raads- of commissiever-
gadering konden burgers wel in de krant lezen welke onderwerpen er wa-
ren besproken. Dat is helaas verleden tijd. De lokale krant is een landelijke 
krant geworden, met op werkdagen slechts drie pagina’s stadsnieuws die 
gedomineerd worden door human-interest verhalen. 

Maar alles is toch terug te vinden op de gemeentelijke website, hoor ik 
betrokkenen zeggen. Dat is waar. Je moet er wel een avondje voor uittrek-
ken om via livestream een flinke hoeveelheid overlappende betogen aan 
te horen om een mening te kunnen vormen. Een to the point geschreven 
rapportage van een kritische journalist, over wat er is besproken en wie 
van welke partij daar iets van vond, is onontbeerlijk om als burger politici 
te leren kennen, een mening te kunnen vormen en betrokken te worden 
bij wat er speelt. Op microniveau probeert Binnenstad Magazine bewo-
ners en ondernemers te informeren over hun wijk, met de intentie de 
betrokkenheid bij hun omgeving te versterken. Hopelijk zijn we daar ook 
met deze editie weer een beetje in geslaagd.

Namens de redactie,
Rein Kroes
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'Als een warm weerzien, zo voelde 
mijn eerste week als burgemeester', 
vertelt Roelof Bleker (54). ‘Ik ben te-
rug in Enschede! Want eerder woon-
de ik er al 25 jaar. En ik studeerde er, 
technische bedrijfskunde; jonge jon-
gen uit Appingedam. De stad trok me 
toen al, ik ben er blijven hangen en 
zestien jaar raadslid geweest, waarvan 
negen jaar als wethouder stedelijke 
ontwikkeling en cultuur. 

Ik ben dus bekend met de stad, met 
veel mensen. En zij met mij. Maar ik 
ben twaalf jaar weggeweest. Was dijk-
graaf waterschap Rivierenland, en de 
afgelopen drie jaar bestuursvoorzitter 
van de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht. In die tijd is er veel veran-
derd. Daarom ga ik nu allereerst met 
open mind opnieuw kennismaken 
met de stad, herinburgeren. En mijn 
vrouw en ik zoeken een huis, nu woon 
ik tijdelijk in een appartement.'

Wat betekent het burgemeester te 
zijn in deze roerige tijd?
'Daar heb ik over nagedacht, maar 
dat heeft me niet tegengehouden om 
te solliciteren. Want wat een stad is 
Enschede! De grootste grensstad van 
Nederland, die zich heeft doorontwik-
keld na de textielcrisis. Een stad die 
zichzelf opnieuw uitvindt, een creatie-
ve en spannende universiteitsstad.
Maar ook een stad met twee ‘snelhe-
den’, waar welvaart ongelijk verdeeld 
is. Ongelijkheid tussen mensen die 
gebrek aan perspectief ervaren, en
mensen die zich geen zorgen hoeven
te maken over een baan of een 
woning voor de kinderen. Die twee 
snelheden wil ik dichter naar elkaar 
brengen. Er zíjn als mensen mij 
nodig hebben, een betrouwbare 
burgemeester en een betrouwba-

re overheid. Verbinding maken en 
perspectief helpen ontwikkelen. Daar-
voor zie ik kansen en daar ga ik me 
vol voor inzetten. Een toegankelijke 
en betrokken bestuurder zijn, daar 
teken ik voor!'

Wat zijn dierbare herinneringen aan 
uw wethouderschap?
Bleker: 'De daadkracht die je samen 
met mensen uit de stad kunt tonen. 
Als gemeente en bestuurder moet 
je het daarvan hebben. Dat hebben 
we goed kunnen zien bij de weder-
opbouw van Roombeek, waarbij ik 
als wethouder destijds nauw betrok-
ken was. Samen zetten we toen de 
schouders eronder en toonden we 
veerkracht.' 

Hernieuwde kennismaking met

Roelof Bleker

U noemde al uw ambities voor En-
schede in het algemeen. Heeft u ook 
wensen voor de binnenstad en voor 
binnenstadbewoners en -onderne-
mers in het bijzonder?
Bleker: 'De binnenstad vormt het 
kloppend hart van ons bruisende 
stadsleven. We hebben natuurlijk een 
bijzondere tijd achter de rug, waarin 
het geduld van de binnenstadsonder-
nemers zwaar op de proef is gesteld. 
Ik hoop voor eenieder dat we nu weer 
vooruit kunnen kijken. Ongedwongen 
kunnen genieten. Daar hoort, met 
name ook voor de bewoners, een 
veilige binnenstad bij. Een onderwerp 
dat hoog op de agenda blijft staan. 
Het is immers een absolute voorwaar-
de voor een leefbare (binnen)stad.'

Burgervader wil toegankelijke
en betrokken bestuurder zijn

Begin 2018 stopte Jeroen Ha-
tenboer abrupt als wethouder. 
De gemeenteraad dreigde de 
beslissing over twee belangrijke 
projecten uit te stellen tot na 
de gemeenteraadsverkiezingen 
dat jaar. Dat zou betekenen
dat het megaproject De Kop 
van de Boulevard en de ver-
bouwing van het Wilminkthe-
ater, plus de verhuizing van de 
bibliotheek naar het Muziek-
kwartier, op de lange baan ge-
schoven zouden worden.
Hatenboer die zijn ziel en zalig-
heid in de voorbereiding had 
gestoken, samen met vast-
goedeigenaren, investeerders 
en projectontwikkelaars, was 
diep teleurgesteld en vond dat 
hij niet langer kon functione-
ren als wethouder. Uiteindelijk 
kreeg Hatenboer zijn zin en 
werden de projecten nog net 
voor de verkiezingen door de 
raad geloodst. 

De verkeersstructuur rond De Kop is 
inmiddels gereedgemaakt en er is de 
afgelopen vier jaar veel vergaderd 
en onderhandeld, maar er is nog 
geen steen gestapeld. Regelmatig 
berichtten de betrokken organisaties 
over de ontwikkeling, waarbij stippen 
werden gezet op een horizon die 
telkens verderweg bleek te liggen. 
Oplopende prijzen en moeizame 
onderhandelingen bij de aankoop 
van het  ING-gebouw vertraagden 
het proces. Vervolgens kwam Corona 
roet in het eten gooien.

Nieuwe verkiezingen
Vier weken voor de laatste gemeente-
raadsverkiezing meldde VVD-wethou-
der Jeroen Diepemaat dat er nu dan 

eindelijk schot in de zaak zit. Er zijn 
nieuwe afspraken gemaakt tussen de 
gemeente en projectontwikkelaars.  
Besloten is het prestigieuze bouwpro-
ject op te knippen in twee deelplannen 
die afzonderlijk van elkaar worden 
gerealiseerd. Volgens de wethouder 
zal dit de snelheid van het bouwpro-
ces aanzienlijk verhogen. Binnen 
afzienbare tijd verwacht de gemeente 
tot overeenstemming te komen met 
de ING en nog deze zomer wordt ge-
start met de sloop van het SLO-pand.

Nieuwe lezers
Omdat er in het oude ontwikkelplan 
wijzigingen zijn aangebracht, krijgt 
de gemeenteraad het komende jaar 
nieuwe plannen voorgelegd, te be-
ginnen met het bestemmingplan voor 

Eindelijk schot in De Kop
de eerste bouwfase, het braakliggen-
de terrein van het vroegere Dish-
hotel. Het is nog niet bekend om 
hoeveel woningen het hier precies 
gaat. Maar verwacht wordt medio 
2023 te kunnen beginnen met de 
bouw. Daarna volgt het bestem-
mingsplan voor de locaties ING-ge-
bouw, het voormalige SLO-gebouw 
en voor de oprit van de Q-Park ga-
rage. In dit gebied worden iets meer 
dan de helft van alle te realiseren 
woningen gebouwd. Daar moet ook 
een ‘stadstuin’ komen. 

De ruwe schatting is dat er in totaal 
600 woningen komen, waarmee 
het aantal bezorgadressen van het 
Binnenstad Magazine met zo'n 25% 
zal toenemen.

Een impressie van de Stadstuin aan de Kop Boulevard, op de locatie van het oude SLO-gebouw 
en het ING-pand. © Gemeente Enschede

Foto Carolien Abbink
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WIJKBUDGETWIJKBUDGET
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Iedere wijk krijgt jaarlijks een budget 
van de gemeente waarmee door de 
bewoners aangedragen wensen en 
ideeën kunnen worden gerealiseerd 
ter verbetering of verfraaiing van de
wijk. De gemeente heeft aan de be-
steding van het geld een aantal voor-
waarden verbonden, zoals het ver-
sterken van een prettige leefomge-
ving, het vergroten van veiligheid, het 
stimuleren van duurzaamheid of het
bevorderen van de sociale samen-
hang. Projecten mogen maximaal
€ 5000,- kosten, tenzij ze worden inge-
diend door meer dan tien personen. 
Bovendien mogen ze niet uitsluitend 
privébelangen dienen.

Het wijkbudget waarvan de Wijkraad 
Binnenstad budgethouder is, bedroeg 
in 2021 € 24.700,-

Van dit geld zijn in dat jaar 16 grotere 
en kleinere projecten gefinancierd, 
variërend van € 220,- voor een kerst-
boom aan de Breugelmansgaarde, 
tot € 6000,- voor een groenvoorzie-
ning in de Langestraat. (die i.v.m. 
corona vertraging heeft opgelopen). 
Andere voorbeelden zijn bijdragen 
aan het Balkonfestival, het Van-Haag-
tot-Wal-festival, sfeerverlichting en 
-versieringen tijdens de december-
maand en de jaarlijkse verversing van 
de gedichten op het Wilminkplein. 

Fotogalerie Objektief kreeg € 2000,- 
om de faciliteiten voor vrijwilligers te 
verbeteren en de uitstraling van de 
galerie te versterken en daarmee de 
sfeer in de Walstraat te verhogen.

Saamhorigheid
Er worden, anders dan in andere 
wijken, in de binnenstad geen tradi-
tionele spel- of ontmoetingsactivi-
teiten georganiseerd voor kinderen, 
jongerengroepen of volwassenen en 
bejaarden. Daarom zet de wijkraad 
in op extra communicatie met de 
bewoners. Met het uitgeven van 
het Binnenstad Magazine dat meer 
dan 3000 bewoners bereikt, worden 
bewoners en ondernemers geïnfor-
meerd over activiteiten en ontwikke-
lingen in het centrum, met als doel 
de saamhorigheid en betrokkenheid 
bij de omgeving te versterken. Voor 
het magazine, dat op vrijwillige basis 
wordt geproduceerd, wordt jaarlijks
€ 6000,-  beschikbaar gesteld. Dit be-
tekent dat alle binnenstadbewoners 
in ieder geval circa € 3,50 per jaar uit 
het wijkbudget krijgen, in de vorm 
van vier Binnenstad Magazines.

Heb jij ideeën of suggesties 
die voldoen aan de genoemde 
voorwaarden? Mail dan naar 
info@swbe.nl

Vizier biedt hulp aan slachtoffers
grensoverschrijdend gedrag 
Als een van de vele initiatieven die zijn ontstaan als gevolg van de ophef over 
grensoverschrijdend gedrag bij 'The Voice' kunnen slachtoffers van seksuele 
intimidatie in Enschede terecht bij Vizier, het lokale meldpunt voor discrimina-
tie en daar ook hulp en professionele begeleiding krijgen. 'Seksuele intimidatie 
is actueel in het nieuws, maar signalen worden al heel lang gemist. De preven-
tie komt in de samenleving maar nauwelijks van de grond', meldt de organisa-
tie die met een lokaal meldpunt en een hulpaanbod de drempel voor slachtof-
fers wil verlagen. Medewerkers van het meldpunt zijn opgeleid op het gebied 
van psychologie, antropologie en sociaal-juridische dienstverlening. Ook zijn 
ze geschoold in civiel- en strafrecht en heeft de organisatie een convenant met 
politie en het Openbaar Ministerie.

Meldpunt discriminatie en seksuele Meldpunt discriminatie en seksuele 
intimidatie: 085-073 4600intimidatie: 085-073 4600

Een jaar na het overlijden van Ruud van de Wint werd in 
2007 op Tenerife, ter nagedachtenis van de 583 slachtof-
fers van de vliegramp in 1977, het 19 meter hoge kunst-
werk 'Stairway to Heaven' onthuld. Het herdenkings-
monument is een evenknie van de 30 meter hoge Wen-
teltrap die in 2004 werd onthuld bij de oplevering van 
het Hermescomplex op het Van Heeksplein. Vervolgens 
werd het ontwerp van het kunstwerk voor de derde keer 
te gelde gemaakt. Onder toeziend oog van de zonen van 
de overleden kunstenaar, Gijs en Ruud van de Wint, werd 
een 9 meter hoge variant op het terrein van De Nollen bij 
Den Helder geplaatst. 

Torentje als aandachtstrekker
In de eerste schetsen die Kees Rijnboutt van het gelijkna-
mige Amsterdamse architectenbureau maakte voor het 
Hermescomplex was een torentje opgenomen als aan-
dachtstrekker voor het winkelgedeelte aan de zijkant van 
het gebouw. Rijnboutt vroeg Van de Wint een sculptuur te 
maken die op het torentje geplaatst zou worden. De kun-
stenaar kwam met een beter idee: een wenteltrap, waar-
mee het kunstwerk er niet meteen uit zou zien als een 
kunstwerk. Dit laatste is zeker gelukt. De redactie vroeg 
zes willekeurige binnenstadbewoners wat zij vonden van 
het kunstwerk naast de Primark. Ze keken verbaasd en 
bleven het antwoord schuldig. 

In tegenstelling tot de beladen sfeer die het herdenkings-
monument op Tenerife oproept, heeft het kunstwerk in 
Enschede een luchtige lading. De cortenstalen wenteltrap 
zonder leuningen, die boven het transparante ‘trappen-
huis’ uitsteekt, heeft in dit geval iets speels.

Stairway to Heaven

Boven:
Stairway tot Heaven
Van Heekplein.

Rechts: 
Stairway to Heaven 
Herdenkingsmonu-
ment op Tenerife.

Links:
Oorspronkelijke  
idee van architect. 
Kees Rijnboutt.

3X
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OBJEKTIEF
FOTOGALERIE

Meer dan een kijkje waard
Fotogalerie Objektief is al meer dan 30 jaar hét regio-
nale podium voor bekende fotografen en aankomende 
talenten. Tijdens de lockdowns is hard gewerkt om het 
culturele pareltje aan de Walstraat op te poetsen. 

WIJKRAAD EN ONDERNEMERSFONDS
Dankzij bijdragen van de Wijkraad Binnenstad Enschede 
en de Stichting Ondernemersfonds Enschede konden  de 
faciliteiten voor de vele vrijwilligers, die de galerie al jaar 
en dag draaiende houden, aanzienlijk worden verbeterd. 
Om meer exposure te creëren is een digitaal presenta-
tiescherm aangeschaft, waarop de exposities worden 
aangekondigd en andere ICT-apparatuur. 

MADONNA'S
Iedere zes weken is er een nieuwe 
expositie te zien. De aftrap na de 
lockdown werd gegeven door Hanna 
Jansen met haar serie Madonna's. De 
portretten zijn geïnspireerd op de tra-
ditionele schilderijen van de Madon-
na met Kind. De fotograaf heeft de 
begrippen zorgzaamheid, bescher-
ming en geborgenheid bieden, die 
traditioneel worden geassocieerd 
met vrouwelijkheid, losgekoppeld van 
het moederschap en geprojecteerd 
op de volwassen partner. Jansen 
nodigde stellen die zich herkenden in 
het thema uit om deel te nemen aan 
het project. In een door de fotograaf 
geënsceneerd decor bood zij koppels 
de gelegenheid zich naar eigen 
goeddunken in een kwetsbare positie 
te fotograferen. De vrouwen bepaal-
den met behulp van een afstandsbe-
diening in welke houding en op welk 
moment de foto's werden gemaakt.

Fotograaf Hanna Jansen licht haar werk toe bij de opening van haar expositie.

Expositie 30 maart t/m 6 mei
Ebo Fraterman - ‘WORK’

woe t/m vr 12.30 - 17.00 uur

Met het vernieuwen van de vloer is de galerie weer klaar om 
bezoekers te ontvangen.
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Nu de werkzaamheden aan de Mo-
lenstraat grotendeels zijn afgerond, 
zet de gemeente de laatste stap van 
het project: de herinrichting van het 
kruispunt Molenstraat-Oldenzaal-
sestraat. Verwacht wordt nog voor 
de zomer te kunnen starten met de 
werkzaamheden, waarbij de gemeen-
te afhankelijk is van toestemming van 
ProRail.

Op sommige momenten is het nog 
erg druk in de Molenstraat, mede  
door meerdere verkeersomleidingen 
in het gebied. Het kruispunt met de 
Oldenzaalsestraat wordt nog aange-
pakt. Omdat in de nieuwe situatie 
de verkeerslichten verdwijnen en de 
verkeersstromen anders lopen, zal 
er minder autoverkeer in de Molen-
straat zijn. Zo wordt het nog prettiger 
wonen en fietsen in dit gebied.

De belangrijkste wijzigingen aan het 
kruispunt zijn dus dat de verkeers-
lichten verdwijnen en dat er voor 
fietsers een veilige oversteek van de 
Oldenzaalsestraat wordt gecreëerd. 
Het autoverkeer kan beter en sneller 
doorstromen naar de Oldenzaalse-
straat. Doordat het makkelijker wordt 

Definitief ontwerp kruispunt Molenstraat-
Oldenzaalsestraat

om als automobilist te kiezen voor 
een route over de Oldenzaalsestraat, 
neemt het autoverkeer in de Molen-
straat af, zo wordt verwacht. 
Verkeersberekeningen laten zien dat 
het autoverkeer in de Molenstraat 

hierdoor met tweederde afneemt. 
Na afronding van de werkzaamheden 
zal de gemeente de verkeerssituatie 
blijven monitoren.

Stukje stadshart in buitenlandse handen?
Het plan om de Centrale Bibliotheek van de Pijpenstraat 
naar het Muziekkwartier te verkassen, om daar samen met 
het Wilminktheater, kunstenschool Kaliber en poppodium 
Metropool de huiskamer van de stad te vormen, is meer 
dan vijf jaar oud. De wijkraad heeft meerdere keren geïn-
formeerd naar plannen voor de toekomstige invulling van 
het huidige bibliotheekpand.
Onlangs is het gebouw van vier verdiepingen en 5275 m² 
op Funda gezet. Gegadigden hebben tot vrijdag 22 april
2022, 17.00 uur de tijd om een onvoorwaardelijke bieding 
uit brengen. Dit houdt in dat er bij het uitbrengen van een

bod geen voorbehoud van financiering is en dat de koop
sowieso doorgaat. Van de opbrengst moet, volgens inge-
wijden, voor een groot deel de verhuizing van de biblio-
theek naar het Wilminkplein worden gefinancierd.

De bibliotheek werd destijds op deze plek gebouwd om 
dat deel van het centrum meer reuring te geven. Het is 
niet ondenkbaar dat met de verkoop van het pand dit 
stukje stadshart in handen komt van buitenlandse inves-
teerders die over het algemeen hoofdzakelijk gericht zijn 
op rendement voor zichzelf en voor hun aandeelhouders.
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DOOR REIN KROES

Profiel

Ze werd geboren in Mardin, een oud 
Turks stadje gebouwd op de rotsen van 
een vulkaan, in een Syrisch-orthodox 
gezin. Haar vader was een succesvol 
ondernemer. Maar christenen werden 
er behandeld als tweederangsburgers. 
Zij mochten bijvoorbeeld geen rechter 
of notaris worden of werken bij de 
overheid. 

‘Eigenlijk leefden we voortdurend met
angst dat er iets ergs kon gebeuren', 
vertelt Ayfer Koç (50). ‘Uiteindelijk zijn 
we naar Nederland gevlucht. Eerst mijn 
moeder, broer en twee zussen, een jaar 
later ik met mijn vader en zus.
Als 9-jarig meisje zat ik met mijn familie 
acht maanden ondergedoken in een 
kerk in Lochem. De manier waarop de 
mensen zich daar toen belangeloos 
voor ons en voor andere gezinnen 
hebben ingezet heeft diepe indruk op 
mij gemaakt.’ 

Koç, echtgenote van politicus Pieter 
Omtzigt, is moeder van vier dochters,
twee nog thuis wonende tieners en 
twee reeds elders studerenden. Ze 
heeft een bewogen jaar achter de rug, 
vertelt ze. Half vorig jaar besloot ze 
een punt te zetten achter haar functie 
binnen het CDA maar ze wilde haar 
derde termijn eerst netjes afmaken. 
Inmiddels is ze officieel gestopt met 
het raadswerk, dat ze als ‘het mooiste 
werk dat er is’ bestempelt. 

Hoe verzeilde je in de politiek?
‘Tijdens mijn studie bestuurskunde, 
kwam ik in contact met de jongeren-
afdeling van het CDA en werd ik ge-
vraagd voor het bestuur. Daarna voor 
het partijbestuur Enschede en vervol-
gens als campagneleider. Al vrij snel 

kreeg ik het verzoek mij verkiesbaar te 
stellen. Dat kon niet want ik werkte als 
ambtenaar bij de gemeente. Dan kun 
je niet in de raad zitten. In 2008 ben ik 
voor mezelf begonnen en bij de eerst- 
volgende gemeenteraadsverkiezing 
in de raad gekomen. Eerst vier jaar als 
gemeenteraadslid, de tweede termijn 
als fractievoorzitter en daarna als lijst-
trekker.’

Wat motiveerde je?
‘Het gekke is dat er vroeger thuis niet 
veel over politiek werd gesproken, 
zeker niet door mijn ouders. Maar het 
maatschappelijk bezig zijn met politie-
ke thema’s heeft mij altijd geboeid. Ik 
denk dat mijn wens, maatschappelijk
van nut te willen zijn, is gewekt in de
periode dat wij ondergedoken zaten 
in die kerk in Lochem. Ik kom uit een 
maatschappij waarin familie belangrijk 
is maar die verder homo economi-
cus is, dat wil zeggen erg gericht op 
eigen belang, voor wat hoort wat. Die 
ervaring dat mensen oprecht betrok-
ken en geheel belangeloos, vanuit een 
solidariteitsgedachte, voor ons klaar 
stonden, dag en nacht, dat vond ik zó 
bijzonder, zó bewonderenswaardig. 
Dat heeft echt mijn ogen geopend. Ik 
moet daar nog vaak aan denken, zeker 
nu in verband met Oekraïne. 

Tijdens mijn studie ben ik me steeds 
meer gaan interesseren voor politiek 
en het belang van een goed functione-
rende overheid. Waarbij ik me afvroeg 
wat mijn bijdrage aan de samenleving 
zou kunnen zijn.’

En dan ben je raadslid
'Ja, het reilen en zeilen binnen de 
gemeentelijke organisatie kende ik 

wel zo’n beetje omdat ik er al negen 
jaar werkte, hoofdzakelijk op finan-
cieel gebied. Met beleid bezig zijn 
en dossiers induiken, dat vond ik 
geweldig. Maar het eerste jaar, dat 
was wel even zoeken hoor’, zegt ze 
met gevoel voor understatement. ‘Je 
moet ineens van alles: de onderwerpen 
kennen; dossiers onder de knie krijgen; 
weten hoe en waarom jouw partij al op 
onderwerpen heeft gereageerd; wat 
andere partijen van plan zijn en in het 
verleden hebben gedaan; je moet je 
voorbereiden op mogelijke vragen die 
je kunt krijgen in een debat, je moet 
kunnen optreden, alles tegelijk. Dat 
is een behoorlijk zware opgave, zeker 
voor nieuwe raadsleden die totaal 
onervaren zijn.’

Leren van oud-raadsleden
Als vrouw van een zeer ervaren po-
liticus kreeg jij natuurlijk de nodige 
support. ‘Op cruciale momenten wel, 
maar Pieter heeft het superdruk en is 
door de week nooit thuis. Ik heb vooral 
veel gehad aan oud-raadsleden, waar 
ik contact mee zocht als ik vragen had. 
Zij kenden de dossiers en hadden een 
schat aan ervaring waarmee ik mijn 
voordeel kon doen. Ik kan het ieder 
nieuw raadslid aanbevelen: schroom 
niet, neem contact met ze op. Zij 
hebben zóveel kennis en ervaring waar 
je heel veel van kunt leren. Per slot 
van rekening is de functie van raadslid 
echt een vak, een ambacht dat je van 
ervaren mensen kunt leren.’

Koç vertelt dat ze in de loop van de ja-
ren steeds meer van Enschede is gaan 
houden. ‘Het is een fijne, veerkrachti-
ge, powervolle stad die tegenslagen 
altijd weer te bovenkomt. Er zijn in 

het verleden drie grote stadsbranden 
geweest en meer recent de vuurwerk-
ramp. Telkens weer kwam de stad 
sterker uit zo'n crisis. Bij het indienen 
van de motie Post-Coronafonds heb 
ik daar nog aan gerefereerd. Dat heeft 
echt te maken met de kracht van de 
samenleving.’

Waar kijk je met voldoening op 
terug?
‘Op heel veel situaties waarbij ik mij, 
samen met collega’s, heb mogen in-
zetten voor grote en kleine zaken. Een 
recent voorbeeld? Tijdens de laatste 
raadsvergadering, tevens mijn laatste, 
was ik de laatste spreker met de laatste 
motie. De motie Integraal Onderwijs-
huisvesting, waarmee 400 miljoen euro 
is gemoeid en waaraan ik veel tijd en 
energie heb besteed, werd unaniem 
aangenomen. Dat vond ik een prachtig 
cadeau en een mooie opsteker voor de
raad.'

Armoedebestrijding
'Iets anders maar minstens zo belang-
rijk: Vanuit de Stichting Present hebben 
wij projecten gedaan waardoor ik met 
gezinnen in aanraking kwam die van 50 
euro per week moesten rondkomen, 
die financieel zo diep in de ellende za-
ten dat zij er op eigen kracht niet meer 
uit konden komen. Natuurlijk hebben 
wij allerlei voorzieningen om mensen 
financieel en materieel tegemoet te 
komen en te ondersteunen. Dat is heel
goed en dat moet ook zo blijven. Maar
daarmee lossen wij de armoede niet 
op. Daarom vraag ik al heel lang aan-
dacht voor een structurele aanpak van 
armoedebestrijding. Dat is niet iets 
wat je binnen één raadsperiode oplost. 
Daar is echt een langetermijnvisie en 
-planning voor nodig’, is haar harts-
tochtelijke pleidooi.

‘Tijdens mijn raadsperiode heb ik me 
ook bezig gehouden met het cultureel 
erfgoed van de stad. Wij hebben o.a. 
de Stichting Historische Sociëteit En-
schede-Lonneker, die belangrijk werk 
doet op dit gebied. Cultuurhistorie is

heel belangrijk omdat het laat zien wat 
de ziel van de stad is. Daarbij komt dat
het ook economisch van waarde is.
Dat wordt vaak onderschat.’

Collectief geheugen
Koç: 'Ik maakt me ernstig zorgen over 
de versplintering van het politieke 
landschap, met als gevolg het verdwij-
nen van het collectieve geheugen, het 
politieke erfgoed.'
Wat zou er moeten gebeuren om het 
tij te keren? Hoe zit dat met  jouw 
'politiek erfgoed', 12 jaar kennis en 
ervaring en een groot netwerk? Ziet de 
stad daar nog iets van terug?
'Daar heb ik over nagedacht. Die vraag 
geldt niet alleen voor mij, er vertrekt 
nog een aantal raadsleden met 12 
tot 16 jaar raadservaring, en daarmee 
een groot deel van het collectieve 
geheugen.'
Tijd dus voor het oprichten van een 

Ayfer Koç na 12 jaar weg uit lokale politiek
‘Functie van gemeenteraadslid is echt een ambacht’ 

soort platform van ex-raadsleden, als 
vraagbaak en geheugenbank?
'Dat zou mooi zijn,' reageert ze met 
een brede glimlach, die doet ver-
moeden dat er iets borrelt onder het 
oppervlak.

Bruisende stad
‘Ik zal het contact met bewoners en 
ondernemers wel gaan missen’ meldt 
ze tot slot. ‘Ik hoop dat de bezoekers-
aantallen weer snel zullen toenemen, 
en daarmee de kans voor ondernemers 
om weer terug te komen op het niveau 
van voor de coronacrisis. Dat zal niet 
makkelijk zijn, ook niet voor bewoners 
die als gevolg van de crisis tegenslag 
hebben ondervonden. Maar ik hoop 
en vertrouw erop dat, net als in het 
verleden, zij er weer bovenop komen 
en dat Enschede weer een bruisende 
stad wordt. Ik geloof in de kracht van 
onze samenleving.’

Ayfer Koç: 'Ik geloof in de kracht van onze samenleving.’ Foto Annina Romita
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Muzikale huiskamer aan de Korte Hengelosestraat

Ronald Ticheler

DOOR
TON OUWEHAND
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Enschedeër Ronald Ticheler (57) is zijn hele leven al met 
muziek bezig. Als puber heeft hij nog even gezongen in 
een bluesbandje, maar verder heeft hij het muziek maken 
aan anderen overgelaten. Hij verzamelde de eindproduc-
ten. Op z’n 24ste had hij zo’n 4000 elpees in alle denkbare 
stijlen. En hij bezocht concerten. Zo’n beetje alle nog le-
vende artiesten die hem interesseren heeft hij als het even 
lukte wel live gezien. Als iemand een muziekwinkel moet 
beginnen is hij het wel, zou je zeggen. Het duurde tot zijn 
56ste dat het er eindelijk van kwam. En daarvoor moest 
hij nog op het idee gebracht worden door een bevriende 
platenbaas uit Zutphen ook.

Banden
Zesendertig jaar zat hij in de banden. Hij had een mana-
gementfunctie bij Vredestein. Hij was troubleshooter en
zijn muzikale aspiraties had hij er gewoon naast. Het beleid
van de Aziatische eigenaars ging hem echter dusdanig
tegenstaan dat hij gebruik maakte van het sociaal plan, 
toen er vorig jaar een nieuwe reorganisatie aankwam.
Met op die manier verkregen eigen geld was hij op zoek 
naar nieuw werk. Maar als het even kon hing hij rond bij 
zijn favoriete platenzaak: Walk In in Zutphen. Met eigenaar 
Bobby was hij inmiddels bevriend geraakt. Door zijn uitge-
breide wereldwijde netwerk zag hij kans platen te vinden 

die de vaste distributeur niet kon leveren. Het was Bobby 
die hem vroeg waarom hij eigenlijk zelf geen platenzaak 
begon. ‘Dat zetje had ik nodig. Ik dacht: ja waarom niet? 
Er stond een pandje leeg aan de Korte Hengelosestraat 
17 waar ‘de pindakaaspot’ had gezeten. Maar dat bleek 
ongeschikt. Ik ging dat even vertellen aan mijn vrienden 
van de kapper op nummer 13a. Ik zei: we waren bijna 
buren.’
Hij kreeg als antwoord dat ze ook geen buren waren 
geworden als dat pandje wel had voldaan, want zij gingen 
vertrekken. 

In- en verkoop tweedehands en nieuw
En nu zit Flacorecords in het pand waar kapper So Fifties 
heeft gezeten. In een maand tijd heeft hij het ingericht. 
De naam is een eerbetoon aan zijn vader. ‘Hij was een 
groot fan van Flaco Jiménez, de Texaanse harmonicaspe-
ler. We hebben hem samen zien optreden.’
Hij koopt en verkoopt tweedehands platen en cd’s, maar 
ook nieuw werk kan hij leveren. Wie niets koopt en alleen 
maar wil rondkijken tussen het uitgebreide assortiment is 
ook welkom. Krijgt indien gewenst nog een beker koffie 
ook. ‘Beschouw het maar als een huiskamer, als een ont-
moetingsplek. Alle platen hebben verhalen en die moeten 
verteld worden.’

PETITIE WIJKRADEN TEGEN AFVALBELEID

De troep die het ongewenst bijplaatsen van afval ver-
oorzaakt in buurten met veel hoogbouw en in de bin-
nenstad is al jaren lang een doorn in het oog van veel 
Enschedeërs. Corona heeft er nog eens een schepje 
bovenop gedaan, omdat mensen op grote schaal hun 
huis gingen opruimen. 

De wijkraden zijn van mening dat de huidige limiet op 
de milieupas - slechts 75 kilo gratis storten - te weinig 
is en dat het probleem met een verhoging van de 
limiet voor een groot deel kan worden ondervangen.
Daarnaast pleiten de wijkraden voor invoering van
gratis ophalen van grofvuil op vaste dagen. Veel men-
sen hebben geen auto, laat staan een aanhanger, of 
hebben niet de financiële middelen om grofvuil  (laten) 
afvoeren.
Maak ophalen van grofvuil gratis en verhoog de limiet 
op de milieupas, zo houden wij Enschede schoon! is 
het devies. Zo'n 1000 mensen hebben de petitie die 
aan de nieuwe gemeenteraad zal worden aangeboden 
inmiddels ondertekend.

26 en 27 april
kleurt de binnenstad na 

twee jaar weer oranje

Op 26 april vanaf 20.00 uur barst het 
feest los op diverse locaties. Op de 
Oude Markt kan het publiek genieten 
van muziek van de formaties Beetho-
ven, Proost en Remember the Time. 
De Walstraat wordt weer omgetoverd 
tot een regenboogstraat met kleur-
rijke aankleding en diverse (travestie)
shows. Rockliefhebbers kunnen 
Koningsnacht terecht bij Café Rocks 
aan de Hofstraat waar de AC/DC-tri-
buteband uit Engeland beide dagen 
een stevig programma presenteert. 
En last but not least, de huis-dj’s van 
de Spacebar domineren dit jaar het 
Stationsplein met Electronic Dance 
Music.
 
Huiskamer van de Stad
De partners van ‘de Huiskamer van 
de Stad’: Poppodium Metropool, 
Wilminktheater, Muziekcentrum, de 
Bibliotheek en Kaliber Kunstenschool 

organiseren dit jaar op 27 april op het 
Wilminkplein voor het eerst tijdens 
het Koningsfestival een verrassend 
programma met diverse live optre-
dens, theateracts en workshops.

Kindermatjesmarkt
Traditioneel vindt de kindermatjes-
markt plaats op het H.J. van Heek-
plein. Uitsluitend kinderen (met be-
geleiding van ouders) kunnen er op
hun matje of kleedje spulletjes ver-
kopen.
Volwassenen die spullen aan de man 
willen brengen kunnen een kraam 
reserveren via oranjemarkt@koningsfes-
tivalenschede.nl Deze kramen vormen, 
zoals ieder jaar, een feestelijk lint 
door de straten in de binnenstad. 
 

Zie voor het complete programma;
www.koningsfestivalenschede.nl

Verhoog limiet op milieupas voor gratis 
storten en reguleer ophalen grof vuil

Bewoners tekenen petitie in Winkelcentrum Wesselerbrink

T I N Y   S H O P S



VAN WELK PAND IS DIT EEN DETAIL?OOG VOOR
DETAIL

Zoals gewoonlijk staat er weer een flesje wijn klaar voor degene die als eerste 
via redactie-wijkkrant@swbe.nl laat weten van welk pand dit detail is.
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Zo begint het boek Wonderjaren van
Frits Marnix Woudstra (1956), de klein-
zoon van de oprichter van het gelijk-
namige modehuis, destijds gevestigd 
op de hoek Raadhuisstraat en het Van
Loenshof, waar nu juwelier Gruyters 
zit. De jonge Woudstra beschrijft hoe 
hij eind jaren vijftig, modieus gekleed 
in korte broek en streepjestrui, de 
glazen deuren open duwde van het 
spiksplinternieuwe modepaleis waar 
zijn vader de scepter zwaaide, te jong
nog om te beseffen wat daaraan voor-
af was gegaan. Zijn grootouders 
hadden met keihard werken een 
succesvol modehuis opgebouwd, 
begonnen in een klein
winkeltje aan de Emmastraat, later 
verhuisd naar de (nu Korte) Haaksber-
gerstaat. Met de komst van de bezet-
ters werden al hun inspanningen in 
één keer tenietgedaan. 

Mauthausen
Vader Egon, oom Bert en oma Flora 
hebben de holocaust overleefd. Zijn 
opa echter behoorde tot de 105 
Joodse mannen die tijdens de grote 
razzia in Enschede, op 13 september 
1941,n werden opgepakt. Hij werd op 
transport gesteld naar concentratie-
kamp Mauthausen. Nog geen maand 
later ontvingen de achterblijvers het 
bericht dat vader was overleden, zo-
genaamd aan een hartaanval. Andere 
Joodse families kregen te horen dat 
hun vader was gestorven aan difterie 
of op de vlucht was neergeschoten. 
Nu weten we dat veel mannen die 
zware lichamelijke arbeid moesten 
verrichten in de steengroeven, als 
ze niet voldeden, ter plekke werden 
neergeknald.

DE WONDERJAREN
Van Frits Marnix Woudstra

‘Als kleine jongen kwam ik graag in de zaak. De wandeling 
ernaartoe over het plaveisel van het Van Loenshof mocht 
ik zonder begeleiding van mijn ouders afleggen. Het voel-
de als een feest, alsof in Enschede de zon altijd scheen’.

Ondernemer tegen wil en dank
Moeder Flora en haar twee kinderen, 
die tijdens de bezetting gescheiden 
van elkaar, meerdere keren door het 
oog van de naald waren gekropen, 
pakte na de oorlog onvoorstelbaar 
dapper de draad weer op. De busi-
ness floreerde. Het modehuis kreeg 
naam en faam in de regio en werd 
een groot succes. Toch bleek de zaak 
voor vader Egon een gevangenis te
 zijn. Hij had zich liever in een kunst-
zinnige, muzikale richting willen
ontwikkelen. De zoon beschrijft de 
situatie op indringende en aandoen-
lijke wijze: Oma Flora keek naar haar 
knappe oudste zoon en vocht tegen 
opkomende tranen. Ze probeerde 
zijn hand te pakken en kijkt hem vol 
verstikkende liefde aan. Hij houdt 
zijn hoofd licht afgewend. ‘Egonnn’ 
zegt ze met een sterk Duits accent, ‘je 
moet mij helpen. Jij en ik moeten de 
zaak, het modehuis, weer opbouwen. 

Je vader zou dat ook gewild hebben’.
Hoewel succesvol, werd vader in zijn 
rol als ondernemer doodongelukkig.

Als het gezin na jaren uit elkaar spat 
verhuist de jonge Frits met moeder 
en zus naar Haaksbergen, belandt in 
een totaal ander millieu en wordt een 
dolende ziel die zich terugtrekt in zijn 
fantasiewereld. Tot hij in de jaren 60
de popmuziek ontdekt en gered 
wordt door de Beatles.

Veel Enschedeërs zullen herkenbare 
situaties en locaties tegenkomen 
in dit boek dat vooral een prachtig, 
ontroerend familieverhaal is.

Op haar 70e verjaardag ontvangt mevrouw Woudstra de gouden eremedaille in de Orde van 
Oranje-Nassau voor 50 jaar ondernemerschap. Achter haar zonen Bert en rechts Egon.

Foto: Henk Brusse

Wonderjaren - ISBN 978 94 92754
O.a. bij Boekhandel Broekhuis - € 15,-
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Plek voor Pride-monument
Het is al weer een paar jaartjes geleden dat 
kunstenaar Edward Janssen als winnaar uit de 
bus kwam bij de prijsvraag voor het ontwerp 
van een homo-monument, een initiatief van 
antidiscriminatie-organisatie Artikel 1. Aanvan-
kelijk was het de bedoeling dat het winnende 
ontwerp, de ruim 6,5 meter hoge Eclips, op het 
Hoedemakerplein zou komen. Snelder Zijlstra 
zou daar bezwaar tegen hebben gemaakt, zo 
werd ons verteld, omdat zij aanspraak wilden 
blijven houden op het recht van (her)plaatsing 
van een vitrine op die plek. De stagnatie had 
volgens latere berichten te maken met vergun-
ningen, berekeningen en de vele kabels onder 
de grond.
Het monument, als symbool voor onze stad, 
waar iedereen mag zijn wie die is, moet 
volgens plan op 11 oktober 2023,  de interna-
tionale Coming Out dag, op de nieuwe plek, 
hoek Ripperdastraat/Bisschopstraat, staan.

Het voormalige postkantoor aan de Boulevard 1945
dat in 1960 werd gebouwd in opdracht van de Rijks-
gebouwendienst is een gemeentelijk monument. 
Het pand, dat een exponent is van het Nieuwe 
Bouwen, is samengesteld uit verschillende staande 
en liggende dozen, die samen een markante com-
positie vormen. De hoofdentree heeft een brede 
bordestrap. Links daarvan is een groot wand-reliëf 
met aan post gerelateerde figuren te zien. Bij de 
verbouw van het monumentale pand tot stadsbios-
coop is architect Dirk Peters van Barcode Architects 
respectvol omgegaan met kunstzinnige elementen
die het gebouw kent, onder andere met het wand-
reliëf en de aanwezige glas in lood ramen. De bios-
coop met 9 zalen en horecavoorzieningen plus een 
groot restaurant, worden komende zomer in ge-
bruik genomen. 

Wand-reliëf aan stadsbioscoop



BINNENSTAD MAGAZINE - APRIL 2022

Op het parkeerterrein van de Performance Factory, hoek 
Hoge Bothofstraat-Oldenzaalsestraat, worden voorberei-
dingen getroffen voor de bouw van een wooncommunity. 
Omwonenden zijn door woningbouwcorporatie Domijn 
geïnformeerd over de plannen en automobilisten die 
gebruik maakten van het parkeerterrein kunnen uitwijken 
naar het parkeerdek op gebouw Oost van de Performance 
Factory. 

De wooncommunity wordt een plek waar werken, wo-
nen, ontmoeten en talentontwikkeling nauw met elkaar 

verbonden zijn. De woningen zijn bedoeld voor jonge 
afgestudeerden en starters op de woningmarkt. Het gaat 
om 185 appartementen en 17 woon-werkstudio´s met op 
de begane grond commerciële ruimten.
De Performance Factory is eigendom van Domijn. De 
afgelopen jaren kregen alle gebouwen op het voormalige 
fabrieksterrein een invulling. De laatste stap in het totaal-
plan is de ontwikkeling van de wooncommunity. Hiermee 
wil de woninbouwcorporatie een extra impuls geven aan 
de Performance Factory en tegelijkertijd talent boeien en 
binden aan de stad.

Wooncommunity met 185 appar-
tementen en 17 woon-werkstudio´s 
op oude Polaroid-terrein 

Boulevardbewoners hebben enige 
tijd geleden schriftelijk hun klachten 
geuit over lawaaioverlast van gemo-
toriseerd verkeer dat regelmatig over 
de Boulevard raast. Naar aanleiding 
van een onbevredigende reactie 
van de gemeente maakte de heer 
Roos namens de bewoners gebruik 
van het spreekrecht in de Raadscom-
missie Stadsdeel Centrum om de 
klacht nog eens duidelijk toe te lich-
ten. Hij benadrukte dat het niet gaat 
om het onvermijdelijke verkeers-
lawaai dat bij een binnenstad hoort, 
maar om excessen, veroorzaakt door 

motorrijders en automobilisten van 
voertuigen, veelal met speciale uitla-
ten, die met name in de zomermaan-
den voor de nodige overlast zorgen, 
ook ’s nachts. Van deze vorm van 
overlast blijken ook bewoners in
andere wijken last te ondervinden. 
Remdrempels  aanleggen blijkt geen
optie omdat deze volgens de ge-
meente niet worden toegepast in 
toevoerwegen.

Om tot terugdringen van de over-
last te komen wees de inspreker op 
het bestaan van zogenaamde noise 

camera’s die in Engeland worden ge-
bruikt. Een camera meet het geluid, 
maakt een foto, waarna een boete 
volgt. Roos stelde voor één of twee 
van die apparaten aan te schaffen 
die op wisselende plaatsen ingezet 
kunnen worden. Hij meldde dat Am-
sterdam bezig is deze mogelijkheid 
te onderzoeken. Lokale verkeersdes-
kundigen zouden daar hun licht op 
kunnen steken.
De gemeente gaat met de bewoners 
in gesprek om de gedane suggesties 
te onderzoeken.

Onderzoek naar gebruik geluidscamera’s bij bestrijden
extreme geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer
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Eendracht
Toewijding
Overleg 
Samenwerking

Wist jij . . . 
dat de geschiedenis van Etos 
begon in 1919 met de oprichting 
van een winkelketen door Philips te 
Eindhoven, onder de naam Philips 
Coöperatieve Verbruiksvereniging 
en Broodbakkerij?

Na de wereldcrisis in 1929 had 
Philips het zwaar en werd er veel 
personeel ontslagen. Het ledenaan-
tal van Coöperatieve Verbruiksver-
eniging kromp. In 1931 werd de
vereniging onafhankelijk van Philips. 
De naam van de coöperatie werd 
gewijzigd in ‘Etos’ Eendracht, Toe-
wijding, Overleg en Samenwerking. 
De leden, waaronder ook niet-Phi-
lipsmedewerkers, waren mede-ei-
genaar en kregen jaarlijks 8% uit-
gekeerd op hun aankopen. Ook 
kregen de leden van Etos kortingen 
bij andere bedrijven in Eindho-
ven en omgeving. Dit had wel tot 
gevolg dat Etos een enigszins soci-
alistisch tintje kreeg en dat daarom 
de de meeste rasechte Eindhoven-
se zakenlui officieel geen lid waren 
van de coöperatie. Tegenwoordig is 
Etos onderdeel van Ahold Delhaize.

Vrijwilligers
gezocht

De Bibliotheek is op zoek naar
gastvrouwen en -heren die

op vrijwillige basis bezoekers
met vragen willen willen helpen.

Interesse? Ga naar:

vrijwilligers@bibliotheekenschede.nl

Ik weet het, er zijn er heel veel die er anders over denken, maar ik heb nooit de 
neiging om met een beroemdheid op de foto te gaan. Maar, ik geef toe, toen 
Bill Wyman, de oud bassist van de Rolling Stones in zijn restaurant genaamd 
Sticky Fingers in Londen vroeg of hij met mij op de foto mocht, heb ik niet 
geweigerd. Dat gunde ik hem wel. 
Ik had namelijk op zijn kosten heerlijk met hem gedineerd en wijn gedronken. 
Op de heenweg in de trein en in het vliegtuig had ik gepoogd zijn boek te 
lezen: Stone Alone. Hij vertelt daarin over het leven van een Rolling Stone op 
tournee. Het is samen te vatten met: vrouwen, vrouwen en vrouwen en het 
bijhouden van het aantal ejaculaties. Een Stones tournee was een aaneenscha-
keling van orgies, die af en toe werden onderbroken door een optreden. 
Eenmaal tegenover hem trok hij een truttiger register open. Hij ging uitleggen 
wat het grootste probleem is bij een tournee: wat doe je met de vieze was. Als 
je een week in een hotel zit, dan doen ze de was daar wel voor je. Maar bij die 
tours zit je een, hooguit twee nachten in hetzelfde hotel. Dan lukt dat dus niet. 
Nee, een groot universeel probleem voor succesvolle popmuzikanten: de vieze 
was. Ik moest het maar navragen aan de jongens van AC/DC of aan Bon Jovi.

Waarom ik zo’n ontmoeting had met Bill Wyman? Hij zou naar Enschede komen 
met zijn band The Rhythm Kings. En daar zou ik voor Tubantia een voorverhaal 
van maken. We aten spare ribs, dronken witte wijn. Hij schold op de zuinigheid 
van Mick Jagger. Hij riep dat Van Morisson een lul was. En Jack Bruce van The 
Cream helemaal. Die had hem ooit na een televisieoptreden toegefluisterd: 
‘nog niet eens zo heel slecht wat je net speelde.’ 
Nu het toch over zijn basspel ging, vroeg ik wat hij van zijn opvolger bij de 
Stones vond: Darryl Jones. Bill Wyman vond hem een prutser. 
Bill Wyman die negatief oordeelt over Darryl Jones. Dat is of Lil’ Kleine zegt 
dat Godfried Bomans niet kan schrijven. Alsof mijn nichtje van drie die net de 
woorden ROOS en BOOM heeft leren schrijven mij zegt dat de verhaallijnen  in 
de laatste boeken van de Zweedse schrijver Hakan Nasser een beetje voorspel-
baar beginnen te worden. 
Kortom een geweldige middag. En toen dus dat fotomomentje. De krant had 
gevraagd of ik een foto van hem wilde maken, dan zouden ze dat als inzetje 
plaatsen van een afbeelding van Bill met de Rolling Stones. Maar dat kon niet, 
want hij had zijn haar niet geverfd.
Wel wilde hij een foto van ons tweeën. En toen ik dat goed vond belde hij 
direct een vriend om ‘m te maken. We hebben samen geposeerd. Ik denk niet 
dat hij nog wat met die foto heeft gedaan. Want die vriend gebruikte mijn 
camera. En die heb ik daar niet laten liggen. 

OP DE FOTO MET EEN ROLLING STONE
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Binnenstadbewoner en beeldend kunstenaar Don Soepboer verbeeldt met zijn digitale 
kunstwerk 'Zonder Titel' de schrijnende situatie in Oekraïne. 

Enschede aan zee?
Gespot in de binnenstad. de ochtend na de februaristorm.

Seid ihr Schwester? Ja dat waren ze, en wij mochten best 
een plaatje schieten van het bijzondere viertal. 

Fietsparkeren in de binnenstad is één van de 
actiepunten die de wijkraad op de agenda 

2022 van het stadsdeel centrum heeft gezet.
Geen overbodige luxe zo te zien.

WAT ONS 
VERDER

OPVIEL



APRIL

POPRONDE ENSCHEDE
1 APRIL - BINNENSTAD

PAASKERMIS
8 T/M 18 APRIL - VOLKSPARK

BOOSTER FESTIVAL
9 APRIL - BINNENSTAD

PAASFEESTEN LONNEKER
16 T/M 18 APRIL - LONNEKER

DUTCH INNOVATION DAYS
20 T/M 24 APRIL - DIVERSE LOCATIES

HARDFEST
23 APRIL  - UNIVERSITEIT T WENTE

ENSCHEDE MARATHON
23 & 24 APRIL - DIVERSE LOCATIES

QMUSIC THE PARTY FOUT!
26 APRIL - UNIVERSITEIT T WENTE

KONINGSFESTIVAL ENSCHEDE
26 & 27 APRIL - BINNENSTAD

DE REACTIE
27 APRIL - UNIVERSITEIT T WENTE

BATAVIERENRACE
30 APRIL - OUDE MARK T / UNIVERSITEIT T WENTE

MEI

MAKER FESTIVAL TWENTE
1 T/M 8 MEI - DIVERSE LOCATIES

BEVRIJDINGSDAG ENSCHEDE
5 MEI - UNIVERSITEIT T WENTE

VRIJHEIDSFESTIVAL
5 MEI - VOLKSPARK

DUTCH CRAFT BEER FESTIVAL
7 MEI - ME TROPOOL

GREEN VIBRATIONS
26 MEI - UNIVERSITEIT T WENTE

TWENTS GITAAR FESTIVAL
26 T/M 29 MEI - BINNENSTAD

FOODFESTIVAL STOER VOER
26 T/M 29 MEI - G.J. VAN HEEKPARK

JUNI

KUNSTENLANDSCHAP
2 T/M 6 JUNI - DIVERSE LOCATIES

FRESHTIVAL WEEKEND
3 T/M 5 JUNI - HE T RUTBEEK

U I T I N E N S C H E D E . N L / A G E N D A

2022

SOCIAL MEDIA

Enschede

Enschede +31 6 5881 3211

EnschedePromotie

SOUNDGARDENS 
6 JUNI - BOEKELO

SPECIAL OLYMPICS
10 T/M 12 JUNI - DIVERSE LOCATIES

KUNST IN HET VOLKSPARK
12 JUNI - VOLKSPARK

VIJVERVRIJDAGEN
17 & 24 JUNI, 1 & 8 JULI - ROOMBEEK

VAN HAAG TOT WAL FESTIVAL
18 JUNI - BINNENSTAD

JULI

KLASSIEK OP DE OUDE MARKT
8 JULI - OUDE MARK T

HANNA VAN HENDRIK
8 JULI T/M 14 AUG - VLIEGVELD T WENTHE

IN HET VOLKSPARK
9 JULI - VOLKSPARK

GROLSCH SUMMER SOUNDS
14, 16, 21 EN 28 JULI - OUDE MARK T

FIETS4DAAGSE
26 T/M 29 JULI - DIVERSE LOCATIES

AUGUSTUS

MOUT BIERFESTIVAL
5 T/M 7 AUGUSTUS - VOLKSPARK

ENSCHEDE FESTIVAL
20 AUGUSTUS - G.J. VAN HEEKPARK

VRIJ FESTIVAL
26 AUGUSTUS - VLIEGVELD T WENTHE

ONDER DE RADAR FESTIVAL
27 AUGUSTUS - VLIEGVELD T WENTHE 

INTRODUCTIECONCERT
31 AUGUSTUS - OUDE MARK T

SEPTEMBER

PROEF EET
2 T/M 4 SEP TEMBER - BINNENSTAD

GOGBOT
9 T/M 11 SEP TEMBER - BINNENSTAD

TUCKERVILLE
10 SEP TEMBER - HE T RUTBEEK

SINGELLOOP
11 SEP TEMBER - VOLKSPARK/SINGEL S

TWENTSE LANDDAG
18 SEP TEMBER - G.J. VAN HEEKPARK  

THEATER ON TOUR
18 & 19 SEP TEMBER -  DIVERSE LOCATIES

OKTOBER

DIE TOLLE WOCHE
1 T/M 8 OK TOBER - DIVERSE LOCATIES

MILITARY BOEKELO-ENSCHEDE
6 T/M 9 OK TOBER - BOEKELO

HALLOWEENKERMIS
15 T/M 23 OK TOBER - VOLKSPARK

THE OVERKILL FESTIVAL
28 OK TOBER T/M 4 NOVEMBER - SICKHOUSE

NOVEMBER

MUSEUMNACHT
5 & 6 NOVEMBER - DIVERSE LOCATIES

DECEMBER

WINTER WONDERLAND
9 DECEMBER T/M 8 JANUARI - BINNENSTAD

EVENEMENTENKALENDER

Deze evenementenkalender is een uitgave van Enschede 
Promotie. Het programma is onder voorbehoud.  
Enschede Promotie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden 
in de vermelding van gegevens in deze uitgave.


