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Half augustus leek de herfst al begonnen.
Terwijl de bomen in het centrum wanhopig
probeerden wat vocht uit de grond te halen
verkleurde hun blad al. De mannen van Onderhoud Enschede waren dagelijks in de weer
om het groen groen te houden, wat is gelukt.
Hulde.
Ouderejaarsstudenten daarentegen waren
juist druk in de weer met óntgroenen. De
nieuwe lichting studenten, die voor oudere
binnenstadbewoners steeds jonger lijken
te worden, overspoelde het centrum weer
met jeugdig elan. Het jaarlijks ritueel van de
nieuwlichters, een pak waspoeder in de fontein op het Ei van Ko gooien, om
het centrum te laten bruisen, ging weer niet door, omdat het kunstwerk al een
paar jaar droogstaat. Maar dankzij een initiatief van de wijkraad en financiële
bijdragen van alle stadsdelen, kunnen we u melden dat er binnenkort begonnen wordt met de reparatie en renovatie van de waterpartij.
Wat ons ook blij maakt is dat wij naast onze vaste colomnist Ton Ouwehand,
Jans Ties aan u voor mogen voorstellen. Ties woont aan de rand van de binnenstad en gaat op enige afstand zijn betrokkenheid bij het centrum met ons
delen. In zijn eerste bijdrage duikt hij in het recente verleden.
Vanaf het begin heeft Binnenstad Magazine aandacht besteed aan de plannen
om de bibliotheek te verhuizen naar het Muziekkwartier, en heeft u kunnen
lezen over de 'voortgang' van het project. Zo ook in deze editie. Twee weken
voor bekend werd dat het project opnieuw uitgesteld wordt, stuurde de
Wijkraad Binnenstad een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad
met de vraag om uitleg over de meerwaarde van de verhuizing, die voor veel
burgers onduidelijk is. Verderop in dit blad meer hierover.
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Projectgroep De Heurne
brengt ondernemers samen
en versterkt de straat
De afgelopen maanden is Projectgroep De Heurne actief
geweest om de winkelstraat naar een hoger niveau te
tillen. Afgezien van de winkelleegstand werd het gebied
in verband met frequente aanwezigheid van drugsdealers
als onveilig ervaren door ondernemers en consumenten.
Een aantal ondernemers trok aan de bel, waarop de
gemeente met hulp van een projectleider en de wijkregisseur een projectgroep in het leven riep, waarin naast
de ondernemers ook vastgoedeigenaren en bewoners
deelnamen. Ook werdt de Performance Factory vertegenwoordigd in de projectgroep, met name om ook te
bekijken hoe er meer verbinding, over en weer, met De
Heurne tot stand gebracht kan worden.

Veiliger en aangenamer

Overleg met Politie en Handhaving heeft geleid tot meer
rust en veiligheid in het gebied. De winkelleegstand is
teruggedrongen, vooral ook doordat ondernemers na de
pandemie het weer aandurven een zaak te openen. Ook
worden etalageruiten van leegstaande panden bestickerd
om de sfeer in de straat te verbeteren en in de maanden
juli en augustus zijn er op alle zaterdagen kleine straatoptredens georganiseerd. In overleg met de gemeente
wordt gewerkt aan mogelijkheden voor meer sfeerverlichting en uitbreiding voor fietsparkeren en dergelijke.

Continuering

Er zijn meerdere avonden georganiseerd met alle Heurne-ondernemers. Er werd van gedachten gewisseld over
de identiteit van het winkelgebied en over de manier
waarop het imago en de aantrekkingskracht van de
winkelstraat kan worden versterkt. In verband hiermee zijn
ideeën geopperd om meer gezamenlijke activiteiten te
organiseren. Om het enthousiasme vast te houden wordt
overwogen een ondernemers-platform op te richten.

Winternachtopvang voor dak- en thuislozen
Enschede breidt de winternachtopvang voor dak- en thuislozen uit. Vanaf 1 oktober tot 1 mei kunnen dak- en thuislozen ’s avonds en ’s nachts terecht bij de
opvanglocatie aan de Oldenzaalsestraat. Tot nu toe was er alleen winternoodnachtopvang als het kouder was dan 2 graden. Het college van B&W heeft
onlangs besloten om 141.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitbreiding
van opvang. Daarmee lost het college een afspraak in uit het coalitie-akkoord.
In de winternachtopvang zijn 16 plaatsen beschikbaar voor mensen die om diverse redenen geen gebruik maken van de maatschappelijke opvang en (vaak)
op straat slapen.
Wethouder Jurgen van Houdt is blij met dit collegebesluit. 'Met deze extra
nachtopvang willen we voorkomen dat mensen in het najaar en de winter
buiten moeten slapen, ongeacht de temperatuur. We willen hen een droge,
veilige en warme plek bieden waar ze kunnen overnachten, zolang ze geen
woonruimte hebben. In onze gemeente moet niemand op straat slapen.'
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Gezamenlijke initiatieven
kunst en cultuur
Twentse gemeenten
Han Pape

De provincie Overijssel en de gemeente Enschede benadrukken het belang
van de Twentse samenwerking aan het front van kunst en cultuur. Dat hebben
CDA-gedeputeerde De Witte en VVD-wethouder Diepemaat van Enschede
onlangs benadrukt in een gesprek met staatssecretaris Uslu van Cultuur en
Media. Zij maakte kennis met diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden
binnen de regio Twente.
Het kabinet denkt na hoe zijn rol er uit moet komen te zien als het gaat om het
toekomstige rijkscultuurbeleid in de vijftien cultuurregio's. In de regio Twente
werken tal van creatieve broed- en maakplaatsen samen. Ook ligt er een plan
voor samenwerking van de grote culturele instellingen en een gezamenlijk
investeringsprogramma van de provincie Overijssel en de regio Twente.
Regionale samenwerking is volgens Diepemaat de praktijk en belangrijk voor
de steden en dorpen in Twente. En op zijn beurt stelde De Witte, eerder
wethouder van Tubbergen, dat er in de provincie geweldige initiatieven zijn
en sterke cultuurregio's. 'Door samenwerking en gezamenlijke investeringen
van de Twentse gemeenten, de provincie en het rijk investeren we in culturele
organisaties en houden we de culturele sector bloeiend en bereikbaar.'

Leuker kunnen we het niet maken,
wel makkelijker
'Leuker kunnen we het niet maken,
wel makkelijker'. De historische
slogan die de Nederlandse Belastingdienst in1993 lanceerde is verstomd,
helemaal na de problemen rond de
bijstandsfraude. Dat betekent niet
dat er niet meer wordt gewerkt aan
verbetering van de dienstverlening.
Om u beter te kunnen helpen heeft
het Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente (GBT) bijvoorbeeld, sinds kort
een nieuw telefoonummer in gebruik
genomen: 088 - 64 64. Alle 053nummers van GBT zijn hiermee
vervallen.
U kunt ook kiezen voor het telefoonnummer dat bij uw gemeente hoort.
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Voor Enschede is dat 088 - 64 64 805.
Voor beide nummers betaalt u net
als voorheen alleen de gebruikelijke
kosten voor bellen met een vast telefoonnummer in Nederland.
Zoekt u contact met een bepaalde
medewerker? Gebruik dan het bij u
bekende 06-nummer of bel het nieuwe algemene nummer 088 64 64 800.
Voor contact met een specifieke afdeling kunt u het 088-nummer bellen
dat vermeld staat in uw correspondentie of bel het nieuwe algemene
nummer 088 - 64 64 800
Met vragen over gemeentelijke
belastingen kunt u bellen naar 088 64 64 800.

MUSEUMNACHT
ENSCHEDE
In het donker zie je meer! Ga zaterdagavond 5 november op ontdekkingstocht langs de verschillende
culturele instellingen in Enschede.
Laat je verrassen door opkomende
muziektalenten, workshops, rondleidingen achter de schermen en
veel andere activiteiten. Een avond
om niet te missen. Let op: Je kan
je online ticket vanaf maandag
31 oktober omwisselen voor een
polsbandje bij Concordia (Langestraat 56), Rijksmuseum Twenthe of
de Museumfabriek. Het polsbandje
is je toegangsbewijs voor de avond
zelf. Kijk voor het programma op:
www.concordia.nl
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Veel vrijwillige handen uit de mouwen bij
inrichting opvanglocatie voor Oekraïners
De voormalige kantoorruimtes in de
Noordmolen waar destijds gemeenteambtenaren werkten, zijn in korte
tijd omgetoverd tot woonunits voor
vluchtelingen uit Oekraïne. Op de
derde, vierde en vijfde verdieping
van het pand aan de Molenstraat zijn
ruimten gecreëerd om driehonderd
mensen uit het oorlogsgebied een
veilig onderkomen te bieden. Met
uitzondering van de entree en de
beheerdersruimte op de begane
grond, zijn op deze verdieping en op
de eerste etage de kantoorfuncties
gebleven, onder andere voor de reclassering.

Belangeloos bijgedragen

Er zijn gezamenlijke woonkamers ingericht met meubilair en tv’s en slaapkamers voorzien van stapelbedden,
tafels, stoelen, kasten en dergelijke,
voor twee, vier, zes of acht personen.
Daarnaast zijn er wasgelegenheden
met douches gekomen, voor mannen en voor vrouwen. Ook aan de
kinderen en jongeren is gedacht. Er
is bijvoorbeeld een voetbalspel en er
zijn bord- en computerspelletjes en
ander vermaak voor kinderen.
De voormalige kantine doet dienst
als centrale maaltijdvoorziening voor
de bewoners, die er drie keer per
dag een maaltijd kunnen nuttigen,
waarbij zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met voorkeuren en
eetgewoontes.

Voormalig pand van de Bouwdienst biedt veilig onderkomen voor vluchtelingen.

Bij de inrichting van de ruimtes heeft
de gemeente appel gedaan op de
Enschede Stichting Present, die haar
grote netwerk van vrijwilligers in actie
bracht om de klus te klaren. Ook
andere organisaties hebben bijgedra-

gen. Kringloopwinkel Het Goed leverde meubels en Hogeschool Saxion
mensen. Ook andere grote bedrijven,
die er geen ruchtbaarheid aan willen
geven, hebben belangeloos bijgedragen aan het project.

Verse gedichten op het Wilminkplein
25 september jl. was er een klein feestje op het Willem
Wilminkplein. Misschien dat dichter/schrijver Wilmink, die
zichzelf een ongedoopte katholiek noemde, van boven af
goedkeurend toezag dat de glazen gedichtenschermen
op het naar hem genoemde plein traditiegetrouw ververst
werden. Naast een gedicht van hemzelf en van de huidige
stadsdichter Dick Schlüter en zijn collega, junior-stads-

dichter Niels van den Berg, zijn er gedichten te zien van
andere Enschedese dichters. De Wijkraad Binnenstad
doneert jaarlijks een bedrag uit het wijkbudget aan dit
sympathieke project. De raad wil hiermee een bijdrage
leveren aan het culturele klimaat in het stadscentrum en,
naast de bewoners, ook de binnenstadbezoekers laten
genieten van poëzie.
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CityArt 'Reis naar de Horizon'
Een folly is een 'gekkigheidje'. De
term wordt gebruikt om bouwsels te
typeren, groot of klein, die eigenlijk
geen zin hebben. Of toch wel? De
belangrijkste functie is het amuseren
van de toeschouwer. En soms is er
een praktisch nut, maar dan enigszins
met de haren erbij gesleept.

Goed nieuws: de fontein op het
Ei van Ko wordt tussen november
en februari gerepareerd, zodat hij
vanaf voorjaar 2023 weer bruist.

beschikbaar gesteld budget aan
de vijf stadsdelen, waaruit wijkoverstijgende initiatieven van burgers
gefinancierd kunnen worden. Deze
aanvraag is gehonoreerd.

Initiatiefkracht

Naast € 5000,- die de Wijkraad Binnenstad op tafel legt voor het totaal
€ 38.000,- kostende reparatie- en
innovatieproject, draagt Initiatiefkracht Stadsdeel Centrum € 16.000,bij en de overige vier stadsdelen
€ 4000,-. De afdeling Cultuur van de
gemeente neemt de overige kosten
voor haar rekening, zodat 'De Familie' - de naam van het kunstwerk een sprankelend voorjaar tegemoet
kan zien.

Meesterlijk

Folly als serieus gekkigheidje

Kroon refereert op een luchtige,
speelse manier aan beelden die van
oorsprong een cultuurhistorische
betekenis hebben, bijvoorbeeld aan
de tempel met zuilen van de wijze
koning Salomo.

Kunstwerk Reis naar de Horizon op plein Hogeschool Saxion.

Kroon gebruikt vaak het wiel als metafoor voor transport,
activiteit, vooruitgang en verandering, zoals bij dit kunstwerk van hem in Kampen.
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Stadsdelen laten fontein weer bruisen

Na herhaald aandringen van de
Wijkraad Binnenstad om de fontein op het Ei van Ko, die al ruim
twee jaar buiten werking is, te herstellen, bleek er geen onderhoudsbudget voor het kunstwerk te zijn.
Een reden voor de wijkraad om een
aanvraag in te dienen bij het Fonds
Wederopbloei dat € 600.000,- beschikbaar stelt om 'leuke initiatieven' van burgers te ondersteunen.
Uiteindelijk heeft de wijkraad een
beroep kunnen doen op Initiatiefkracht, een door de gemeente

Deze definitie is ook min of meer van
toepassing op het kunstwerk Reis
naar de Horizon op het plein voor
Hogeschool Saxion, van Koos Kroon.
De uit Zwolle afkomstige kunstenaar
heeft zich duidelijk laten inspireren
door elementen die we kennen
van de klassieke houten bouwdoos
waarmee kinderen naar hartelust hun
fantasiebouwwerken kunnen creëren.

Niet alleen het kunstwerk Reis naar
de Horizon, een metafoor voor de
weg die studenten moeten afleggen,
maar ook veel andere objecten van
zijn hand gaan over bouwen. Vaak
gebruikt de kunstenaar het wiel als
metafoor voor transport, activiteit,
vooruitgang en verandering.
Saxion koos destijds voor het kunstwerk, waarop geklommen en gezeten
kan worden, en dat als spreekgestoelte kan worden gebruikt, om de speelse, onorthodoxe uitstraling, en vooral
ook om het plein te verlevendigen.
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De scholen zijn al lang en breed
weer begonnen. De eersteklassers
krijgen eerdaags alweer hun allereerste rapport. Hopelijk krijgen zij
de komende jaren met onderwijskrachten van doen die Han Pape,
hoofdredacteur van de Roskam,
meesterlijk beschrijft met een citaat
van ons aller Willem Wilmink en zijn
eigen ervaring:

Een goede leraar moet op tenminste twee fronten meesterlijk zijn.
Hij of zij, want dat maakt geen donder uit, dient de gave te hebben
meeslepend te kunnen vertellen en onderweg in al die schooljaren de
mooie dingen kunnen aanwijzen, waardoor de ideeën en de dingen, ik
citeer Willem Wilmink, inderdaad een betekenis krijgen.
Ik had het geluk dat ik kon vertellen om het stotteren te overwinnen,
dat ik mocht dromen om van de bijen en de bloemen te leren, dat ik
soms toestemming kreeg om te tekenen als ik niet in de stemming was
om te rekenen (bijna altijd het geval) en dat ik mijn eigen wereld bij
elkaar mocht fantaseren omdat die mij het beste paste.

Mét bonuskaart
minder verdacht
Even de AH inlopen om snel een
boodschapje te doen is niet altijd
mogelijk. Bij het afrekenen bij de
zelfscan geeft het scherm regelmatig aan dat je even moet wachten
op een medewerker die je komt
controleren. Klanten die slechts
één artikel kopen overkomt dit het
vaakst. 'Als u eerst uw bonuskaart
scant', legt een vriendelijke medewerker uit, 'is de kans op controle
kleiner.'
Dus klanten die niet in het bezit zijn
van een bonuskaart lijken door het
softwaresysteem van de winkelketen vaker verdacht te worden van
winkeldiefstal. De grootgrutter op
zijn beurt kan in dat geval worden
verdacht van een lichte vorm van
chantage omdat de klant min of
meer 'gestimuleerd' wordt een
bonuskaart aan te schaffen.

7

BINNENSTAD MAGAZINE - OKTOBER 2022

Toerist in eigen stad
Een oud Nederlands spreekwoord
luidt: 'Wat van ver komt is lekker', dat
vinden we al gauw bijzonder. Als toerist zijn we vaak geïnteresseerd in
andere steden, terwijl we in onze
eigen stad vaak voorbij gaan aan het
bijzondere, omdat we alles vanzelfsprekend en gewoon vinden.
Verras jezelf en maak alleen, of met
vrienden, familie of logés een wandeling en bekijk de binnenstad door
de ogen van een toerist. Er zijn volop
mogelijkheden op dit gebied. Je kunt
in groepsverband rondgeleid worden
door een gids die je wijst op allerlei
bijzonderheden en daarover vertelt.
Je kunt ook een gidsje ophalen bij
Enschede Promotie aan de Langegestraat voor een wandeling door

de wijk Roombeek. Voor mensen die
geïnteresseerd zijn in architectuur is
een route uitgestippeld met veel
interessante informatie over kerken
en bijzondere gebouwen. Voor liefhebbers van Harry Bannink en Willem
Wilmink is er een speciale B&W-wandeling met 17 pleisterplaatsen in het
centrum en informatie over het leven
en werk van deze twee Enschedese
iconen. De routes zijn ook op je telefoon te downloaden. Zo zijn tijdens
de B&W wandeling ook fragmenten te beluisteren van Bannink en
Wilmink die talloze liedjes hebben
gemaakt voor Ja Zuster, Nee Zuster,
Sesamstraat, De Stratenmakeropzeeshow, Het Klokhuis, De Film van Ome
Willem en 't Scheap met de 5 pooten.
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EXPOSITIES
Fotogalerie Objektief
On the Road / Slow Happiness
Bert Theunissen
12 oktober - 18 november

Jans Ties

Jans Ties woont net buiten
de binnenstad en blikt van
buiten naar binnen

CULTUURMIJL EN BIEB
Alle informatie is te vinden op
stadswandelingenenschede.nl.
Voor kosten en informatie over
groepswandelingen met een gids
kun je ook 06-83109188 bellen.

Beeld & Aambeeld

11 september t/m 5 november

Elsbeth Cochius Lino's

Stadsgids Sharonie van Geelen vertelt bezoekers over het kunstwerk 'De Familie 'op het Ei van Ko

Floor Max Sieraden
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COLUMN

Het Binnenstad Magazine valt bij mij
thuis niet op de mat. Daarvoor woon
ik net iets te ver van de Enschedese
grachtengordel. Maar af en toe komt
het mij onder ogen, en in de laatste
uitgave viel me het artikel op waarin
de Minkgaarde genoemd werd. Bij
Minkgaarde gaat er niet meteen
een lampje branden, maar Google
Maps biedt uitkomst. Ik blijk er vaak
doorheen te komen, op weg naar
de binnenstad. De Minkgaarde dus,
door BM betiteld als ‘de aanlooproute naar de Cultuurmijl -met een grote
C- en Roombeek’.
Laat ik nou aan die Cultuurmijl wonen. Maar laat ik dat eigenlijk ook helemaal vergeten zijn. Terugdenkend
komt er wel weer van alles boven.
Een enthousiast begin, straatartiesten langs de mijl, kunstkraampjes op
de Museumlaan, fietstaxi’s die eerst
gratis, later tegen betaling cultuurliefhebbers van de Oude Markt naar
Roombeek brachten; en bierdrinkers
vice versa. Met veel omhaal geopende kunstwerken die wat mochten
kosten, en goudkleurig gespoten
kastjes die bewoners in hun voortuin konden plaatsen met hun eigen
kunst.

Allemaal nog eens gereanimeerd,
maar ook allemaal opgegaan in het
niets. Jarenlang stond er aan de singel een groot bord ‘U kruist hier de
Cultuurmijl’, maar sinds dat omver
getrokken is wegens werkzaamheden aan singel en middenberm, is er
niets meer wat nog herinnert aan dit
ambitieuze concept. Geen aanduidingen bij de culturele hotspots op
Roombeek, niets op de bewegwijzering, zelfs geen weggerot gouden
kastje meer. Alleen op Funda las ik
nog wel eens: ‘Te koop: karakteristiek jaren-30 huis aan de Enschedese Cultuurmijl’. Een verkooptruc,
meer niet.

Wat is er gebeurd? Was er wel goed
over de lange termijn nagedacht?
Was het te ambitieus voor Enschede, te duur, technisch te moeilijk?
De vraag komt bij me op of dat
misschien vaker gebeurt. Zoals
bijvoorbeeld met het plan om een
fietsenstalling in de Minkgaarde te
maken, omdat de bibliotheek naar
het Wilminkplein verplaatst moet
worden. En daar komen nu eenmaal
mensen op de fiets naartoe. Of
misschien is die fietsenstalling maar
een afgeleid probleempje en is het
wezenlijke probleem veelomvattenInmiddels is dat allemaal verleden
der: de verhuizing van de bieb zelf!
tijd. Die groene lichtstraal van Tetem Mag ook wat kosten. Heel wat.
naar de Grote Kerk heb ik al jaren
niet meer gezien, White Lily deed
Ooit betekende de verhuizing
het uitstekend als pies- en spuithok
van Atak naar het Muziekkwartier
op het Boerenkerkhof en van het
uiteindelijk de ondergang van dit
geluidskunstwerk van Bill Fontana
poppodium. Nu maar hopen dat het
is ook al lang niets meer gehoord.
de bieb beter vergaat.
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Profiel

DOOR REIN KROES

Een pessimist denkt:
wat een pest-die-mist,
een optimist denkt:
het klaart wel op-die-mist,
zei mijn moeder altijd.

Lewis Carroll-fan, curator, hobbyfotograaf en zandverzamelaar
Ze is een bekend gezicht voor mensen die regelmatig bij Broekhuis komen. Na ruim 40 jaar neemt
ze afscheid van de boekhandel.
Met de finish in zicht besloot ze destijds te stoppen met de AKI, waar ze
bezig was met beeldhouwen en later
ook met fotografie.
‘Het was de tijd van vrijheid blijheid,
alles moest kunnen', vertelt Mikos
Teuben. 'Docenten kwamen vaak niet
opdagen, studenten moesten het zelf
maar een beetje uitzoeken. Ik herinner me een jongen die de godganse
dag op z’n hurken in het lokaal zuurkool uit een potje zat te eten, en een
vrouw die zo nodig onder het uitstoten van allerlei kreten spiernaakt in
het gips-hok met klei stond te gooien
om haar frustraties te uiten. Kortom,
ik trok dat anarchistisch gedoe niet
meer en vertrok. Ik had meer structuur nodig.'
Na twee jaar vrijwilligerswerk als activiteitenbegeleider van lichamelijk gehandicapte jongeren solliciteerde ze
op een vacature fulltimemedewerker
op de boekenafdeling van V&D. En
zo rolde ze de boekenwereld in. Een
paar jaar later maakte ze de overstap
naar Broekhuis, in eerste instantie op
de afdeling met reisgidsen. De rest is
geschiedenis.
Mikos Teuben werd geboren in Leiden, in het geheim. ‘Mijn biologische
moeder was alleenstaand en kwam
uit het zwaar katholieke Tilburg. Een
eerder geboren kindje van haar was
ondergebracht bij een pleeggezin.
Zwanger van mij werd ze naar Leiden
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gestuurd, waar ik in een tehuis voor
ongehuwde moeders werd geboren
en afgestaan ter adoptie. Slechts één
oom was op de hoogte, de rest van
de familie heeft het nooit geweten.
Zo ging dat in die tijd’, stelt ze met
een nuchtere, ietwat laconieke ondertoon vast.
‘Mijn ouders hadden zich ingeschreven om voor adoptie in aanmerking
te komen. Na verloop van tijd kwam
het bericht dat ze binnenkort een
kindje konden verwachten. Ik was dus
vóór mijn geboorte, al een soort van
gereserveerd’.
Toen de kersverse ouders baby Mikos
wilden halen kregen ze te horen
dat ze nog een poosje in het tehuis
moest blijven, omdat ze astmatische
bronchitis had en niet per trein vervoerd mocht worden. ‘Dat poosje
duurde anderhalf jaar. Al die tijd
reisden mijn ouders op en neer om
mij te kunnen zien. Achteraf gezien
natuurlijk erg sneu voor hen, maar het
heeft mij altijd het gevoel gegeven
dat ik wel heel erg gewild was.’
'Wij woonden in Groningen, waar
mijn vader werkte als jurist. Toen hij
een advocatenpraktijk in Enschede
kon overnemen verhuisden we naar
Enschede waar we in een flat aan
het Van Loenshof gingen wonen. De
binnenstad was mijn speelterrein en
ik ging naar school in Het Larinksticht
(nu De Wonne. Red.)

Mijn vader won een rechtszaak tegen
de gemeente, waarbij bewoning van
huizen van architect Sluijmer aan de
Lasondersingel in het geding was. Als
dank kreeg hij de mogelijkheid zelf
een van die woningen te betrekken,
waar hij kantoor ging houden in de
voorkamer. Toen het kantoor groter
werd verhuisden we naar Boekelo. Als
tiener fietste ik dagelijks op en neer
naar de middelbare school in Enschede. Toen ik naar de AKI ging, vonden
mijn ouders dat ik genoeg had
gefietst en kreeg ik een Puch, een
paarse!’, vult ze met tienertrots aan.
‘Ik was achttien toen mijn vader een
huisje voor mij kocht aan de Esstraat,
waar ik nog steeds woon.’
Hoe zou je jouw jeugd omschrijven?
‘Dat ik het niet beter had kunnen treffen’, antwoordt ze resoluut, zonder
één seconde na te denken. ‘Ik kan mij
geen gelukkiger jeugd voorstellen.
Natuurlijk heb ik in mijn pubertijd,
net als andere kinderen, de nodige
trammelant met mijn ouders gehad.
Ik was soms best een lastig kind en
kon nogal dwars zijn, waardoor mijn
ouders soms twijfelden of het aan hun
opvoeding lag of aan mij.’
‘Jazeker, er waren veel boeken bij
ons thuis', vertelt ze desgevraagd.
'En héél veel boekenkasten’, grinnikt
ze, refererend aan 40 jaar tussen de
boeken bij Broekhuis. ‘Mijn moeder
las veel voor, uit Alice in Wonderland
bijvoorbeeld. (Sprookjesboek uit 1865
van de Engelse schrijver Lewis Carroll.
Red.) Een ander kinderboek waar ik
gek op was is Het Hemelsblauw van
Bertus Aafjes, over een arm jongetje dat in een flat woont waar wel

Foto Willem Jan Mengerink

Mikos Teuben, 40 jaar tussen boeken

honderd mensen wonen en over een
meisje dat alleen woont. Op school
komen ze naast elkaar te zitten. Hij
tekent met een zwart potlood en zij
met allerlei prachtige kleuren uit haar
verfdoos. Als ze ziet dat hij verdrietig
wordt geeft ze hem haar verfdoos te
leen. Onderweg verliest het jongetje
de kleur blauw uit de verfdoos. Wat
er dan gebeurt verklap ik natuurlijk
niet, maar het is een prachtig verhaal,
gelardeerd met veel mooie tekeningen. Ik kon mij met dat meisje
helemaal identificeren. Pasgeleden
heb ik nog een exemplaar op de kop
kunnen tikken, mijn eigen boek heb ik
compleet stuk gelezen.’
De liefde voor boeken en kunst kreeg

'Ik lees graag
een kookboek'
ze met de paplepel ingegoten. Moeder was erg geïnteresseerd in poëzie
en vader schreef meerdere boeken op
populair-wetenschappelijk gebied,
en ze woonden pal tegenover het

museum, waar ze veel kwam.
‘Als kind hield ik van fantasievolle
verhalen, De Tuinen van Dorr van Paul
Biegel vond ik geweldig, een verhaal
vol geheimen, magie en avontuur.
Ik was altijd gefascineerd door het
onbekende, het onbereikbare. Later
ben ik me meer gaan interesseren
voor non-fictie, verhalen die wél waar
gebeurd zijn. Over de geschiedenis
van de peperhandel bijvoorbeeld of
over het ontstaan van kleuren en het
gebruik ervan, en reisverhalen. Maar
ik lees ook graag een kookboek. Dat
vinden veel mensen gek maar Remco
Campert noemde dat 'eetlezen'. Een
prachtige term vind ik, waar ik me
helemaal in kan vinden. Als het om literatuur gaat zijn Campert en Bernlef
wel mijn favorieten, en Cees Nooteboom natuurlijk, die op de rand van
literatuur en reisverhalen schrijft.’
Binnenkort houdt ze het voor gezien
bij boekhandel Broekhuis en gaat ze
met pensioen.
Lekker niks doen? ‘Haha. Nee, ik heb
genoeg leuke dingen te doen.'
Teuben is curator van exposities op

verschillende locaties en is betrokken
bij een aantal andere activiteiten op
cultureel gebied. Ze is bestuurslid van
Fotogalerie Objektief en kunstenaarscollectief Robson. Ook is ze al vele
jaren betrokken bij de Lonneker
KunstenLandschap Route en lid van
fotoclub Photophever. Naast frequent
museumbezoek, verzamelt ze zand
dat ze meeneemt van verre reizen.
'Heel fascinerend, de uiterste vorm
van erosie, een steen rolt van de berg
en wordt uiteindelijk een zandkorrel.'
Twee jaar geleden werd Teuben
gevraagd voor de redactie van het
online magazine Phlizz, van het Lewis
Carroll genootschap, waar ze af en
toe stukjes voor schrijft.'
Over schrijven gesproken: mocht jij
je straks gaan vervelen, je bent van
harte welkom op de redactie van
Binnenstad Magazine.
‘Nou, daar moet ik nog maar eens
héél goed over nadenken’, reageert
ze, met een gezichtsuitdrukking die
ons zeer hoopvol stemt.
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159 woningen aan
het stationsplein

Wijkraad vraagt naar meerwaarde verhuizing bibliotheek
De gemeente heeft het contract verbroken met de Goorse
aannemer die de verbouwing zou doen van het Muziekkwartier, ten behoeve van de verhuizing van de bibliotheek
naar het Wilminkplein. Voor de begrote 13 miljoen euro zou
het Wilminktheater een nieuwe hoofdingang krijgen en een
nieuwe indeling worden gecreëerd voor Metropool, muziekschool Kaliber, de bibliotheek en horeca. Nu blijkt dat de
verbouwing 5 à 7 miljoen euro meer zou gaan kosten, wordt
uitgekeken naar een aannemer die de klus goedkoper kan
klaren. Dit betekent dat pas in de winter van 2023 met een
eventuele verbouw kan worden begonnen.

Er komt een nieuw woongebouw aan het Stationsplein,
meldt stadsdeelwethouder Jeroen Diepemaat. Het complex maakt deel uit van de plannen voor het Centrumkwadraat, het grootstedelijk project dat de omgeving van het
station moet omvormen tot een woon- en werkgebied met
veel groen.
Het gebouw krijgt 6 lagen aan het Stationsplein, met daarachter een woontoren van 14 verdiepingen. In totaal is er
ruimte voor 159 woningen, waarvan 119 in het middensegment en 40 in de vrije sector.
Ook de openbare ruimte van het Stationsplein wordt
aangepakt en vergroend. Het gebouw krijgt groene
dakterrassen en groene gevels. Het complex is volgens
Diepemaat een prachtige plek voor jonge talenten die
graag in een hoogstedelijke omgeving willen wonen, met
alle voorzieningen en faciliteiten dichtbij.

Meerwaarde

De Wijkraad Binnenstad heeft 1 september jl. in een brief
aan het college van B&W en de gemeenteraad gevraagd om
meer uitleg over de meerwaarde van het project, waar veel
burgers en bibliotheekgebruikers vraagtekens bijzetten.

Fiets-flits-bezorger Flink loopt als een tierelier
In Nederland zijn naast Flink meerdere flitsbezorgers actief, onder andere
Deliveroo en Gorillas. Inmiddels zijn
er 123 vestigingen van flitsbezorgers
in 38 steden, waarvan Flink het
populairst is.
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Argumenten als het verbeteren van de uitstraling van het
Wilminkplein en het veiliger maken van de omgeving vindt
men te mager. Ook wordt getwijfeld aan de vermeende
voordelen van het gezamenlijk gebruik van faciliteiten in
het gebouw door de verschillende culturele bloedgroepen,
bijvoorbeeld de entree en horeca.
De huidige, gunstige verdeling van culturele voorzieningen
in het centrum wordt met een eventuele verhuizing van de
bibliotheek tenietgedaan. Daarbij komt dat de regie over
het huidige pand, dat een belangrijke cultuurhistorische
waarde heeft, uit handen wordt gegeven.
Tot slot wijst het bewonersplatform op de torenhoge kosten
van het ambitieuze project, gerelateerd aan de inflatie en de
financiële problemen waarmee de stad de komende jaren
geconfronteerd zal worden, waarop de politiek zal moeten
anticiperen en waarover zij zich te zijner tijd zal moeten
verantwoorden.

DE STRAATPLAAT

CYRIL WERMERS

steeds meer concurrent wordt van
de reguliere supermarkten, die pas
de volgende dag of later bezorgen.
Jumbo en Spar hebben inmiddels
samenwerking gezocht met de flitsbezorgers Deliveroo en Gorillas.

Onstuimige groei

Momenteel bestelt één op tien Enschedeërs regelmatig boodschappen
bij Flink. Uitgaande van het huidige
inwoneraantal zijn dat er zo'n 16.000.
Omdat de bezorgsnelheid van groot
belang is, wil het bedrijf zo dicht
mogelijk bij de klanten zitten. Daarom
opent Flink binnenkort een tweede
vestiging, in Enschede Zuid.
Wat u ook nodig heeft, wij bezorgen
uw boodschappen, inclusief verse
groenten en fruit in biologische kwaliteit, binnen de kortste tijd bij u thuis,
belooft Flink op z'n webstite. De flitsbezorgdienst opende eind vorig jaar
een hub (plek vanwaaruit wordt bezorgd) aan de Noorderhagen, waar
ooit bioscoop Asta was gehuisvest.
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In het begin waren het hoofdzakelijk
jongeren, met name studenten, die
gebruik maakten van de bezorgservice. Ook werkende ouders besparen
zich steeds vaker de gang naar de supermarkt. En langzamerhand ervaren
ook steeds meer ouderen het gemak
van de thuisbezorgservice, waardoor
de snelgroeiende bezorgsector

XTC EN BANANEN
De verkoop van bananen die per stuk
besteld worden bij de flitsbezorgers,
staat met stip op 1.
Binnenstad Magazine vernam uit welingelichte kringen dat bananen en
Raketijsjes ook veel aftrek vinden op
Festivals omdat Xtc-gebruik ervoor
zorgt dat mensen dorst krijgen en
een droge mond. Om genoeg vocht
binnen te krijgen is het ook lekker om
Raketjes te eten. Gebruikers krijgen
geen honger en in combinatie met
een droge mond is het lastig eten.
Een banaan is in dat geval wel goed
te eten en vult ook aardig.

Overleg op hoog niveau tussen politie en fans van de Italiaanse voetbalclub Fiorentina op 25 augustus jl.
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Met behulp van de Enschedese fiets-app krijgen fietsers
op meer dan 20 plekken sneller groen licht. Als een
fietser met de app een verkeerslicht nadert, gaat er een
seintje naar de centrale die de verkeerslichten aanstuurt.
Vergeleken met de bekende drukknop bij het stoplicht
of de lus in het wegdek, wordt de kans om op het juiste
moment groen licht te krijgen flink vergroot.
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Minder lang wachten,
en sneller door de stad

Bamboe, koren op molen
van Partij voor de Dieren

‘De uitbreiding van de Snel Groen-functies past binnen de
ambitie van de gemeente Enschede om een aantrekkelijke
fietsstad te zijn’, meldt wethouder mobiliteit Marc Teutelink op de wesite van de gemeente. ‘Het zorgt ervoor dat
fietsers minder lang voor verkeerslichten hoeven wachten
en vlotter de stad doorkruisen. Dat wil echter niet zeggen
dat fietsers voorrang krijgen op ander verkeer.'

De redactie van de dagelijkse nieuwsrubriek van RTL EditieNL, nam in
augustus (komkommertijd) telefonisch contact op met de Wijkraad Binnenstad in verband met een ludieke actie van de Partij voor de Dieren.
De PvdD vroeg zich in een artikeltje in het AD af waarom de gemeente
voor bamboe gekozen had in de kersverse groen-zit-voorziening aan de
Langestraat. Bamboe is immers een uitheemse soort die niets bijdraagt
aan de biodiversiteit van het milieu omdat de plant geen vlinders en
insecten aantrekt, volgens de partij.

De Enschede Fietst-app is te downloaden via de App
Store en Google Play. Meer informatie en een overzicht
van alle verkeerslichten waar de functionaliteit werkt, vind
je op de website enschedefietsstad.nl

Desgevraagd legde een wijkraadvertegenwoordiger EditieNL uit dat er
gekozen is voor een niet woekerende, winterharde en onderhoudsarme
bamboesoort die er voor zorgt dat de straat, ook in de wintermaanden,
groen en vriendelijk oogt. De wijkraad, initiatiefnemer en mede-financier,
wil met de groen-zit-voorziening tevens de flaneer- en de verblijfsfunctie
in de Langestraat versterken en mensen met een smalle beurs, die zich
geen duur terras kunnen permitteren, zitgelegenheid bieden.
De toelichting bleek niet sensationeel genoeg voor de nieuwsrubriek en
haalde de uitzending niet, evenmin als het voorstel van de wijkraad om
met de PvdD in gesprek te gaan over toekomstige alternatieven. Ook
de opmerking dat Enschede op veel andere plekken goed bezig is met

biodiversiteit en klimaat kreeg geen gehoor.
In plaats daarvan werd bamboe-deskundige
Robbert van Til uit Hummelo geraadpleegd
die aangaf dat het géén slechte keus was
van Enschede. Naast de eerdere genoemde
voordelen vertelde Van Til dat vooral in de wintermaanden vogels en insecten deze bamboe
opzoeken als schuilplek.
Ondernemers in de Langestraat zeggen blij
te zijn en vinden de voorziening een aanwinst:
‘De straat heeft een vriendelijker uitstraling
gekregen met meer aantrekkingskracht, je ziet
ook dat de mensen er langer verblijven.'

ontvangt klant in koffiehoek, zonder pak en stropdas
Dat de gemeente goed bezig is op het gebied van biodiversiteit en klimaatbeheersing, daarvan
getuigt onder andere de aanpak van het plein tussen het politiebureau en het Twentehuis.
De bestrating onder de bomen heeft plaatsgemaakt voor verschillende grassoorten.
Vlinders, bijen en insecten konden het bloemrijke gebied tijdens het
zomerseizoen nauwelijks behappen.

Aan het eind van dit jaar wil de ING 59
van zijn drukkere kantoren hebben omgebouwd tot zogenoemde ING-huizen.
De banken hebben er de afgelopen
decennia met succes naar toe gewerkt
om iedereen aan het digitaal bankieren
te krijgen. Opvallend is dat de bank nu
in een persbericht meldt te ‘worstelen’
met de terugloop van bezoekers. Niet
verwonderlijk natuurlijk wanneer men
voor het storten en opnemen van geld
wordt verwezen naar buiten het gebouw
geplaatste automaten of 'servicepunten' elders. Dit geldt ook voor het wisselen van bankbiljetten voor muntgeld.
Menselijk contact
Om de klant niet de indruk te geven
dat het laatste stukje klantenservice nog
verder wordt afgebouwd, zegt de bank
graag in te willen spelen op de behoefte van de klant aan menselijk contact.
Een voorbeeld van deze nieuwe trend is
al te zien bij het ING-bankgebouw aan
de Boulevard 1945 waar de klant het
gevoel krijgt een eigentijds lounge-café
binnen te stappen. In plaats van balies
zijn er zitjes gecreëerd. Bankmedewerkers, zonder pak en stropdas, ontvangen de klant, die bij binnenkomst kan
kiezen tussen thee, koffie, cappuccino
of espresso.
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De ING-bank aan de Boulevard 1945 ontvangt de klanten in een huiskamersfeer.

De bank zegt hiermee zijn clientele op
een laagdrempelige manier te willen
helpen. De adviseurs helpen de klanten
meestal in de koffiehoek. Voor privacygevoelige gesprekken zijn er nog wel
speciale ruimtes, meldt de bank.
Het is niet bekend of de koerswijziging

van de bank een gunstig effect heeft op
de onderhandelingen die de gemeente
momenteel voert met ING over de aankoop van het pand aan de Boulevard
dat plaats moet maken voor de ontwikkeling van de KOP.
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OOG VOOR

DETAIL

VAN WELK PAND IS DIT DETAIL?
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Studenten
introductie

COLUMN
Ton Ouwehand

Concordia

ENSCHEDE, ALLES OF
NIETS GEMEENTE?

Theater/Filmhuis Concordia, Oude Markt 15,
werd in 1902 in gebruik genomen als Verenigingsgebouw voor de Katholieke Werkliedenvereniging. Pastoor Alphons Ariëns wilde hiermee
voorkomen dat textielarbeiders hun geld zouden
verbrassen in de kroeg en in plaats daarvan geld
zouden zetten op de spaarbank die in het oorspronkelijk gebouw van architect A.L. Clements
werd gerealiseerd. Naast een toneelzaal werden
ook een restauratieruimte, bibliotheek, vergaderruimten en logeergelegenheid gecreëerd. Het
gebouw dat lange tijd ook het centrum was van
landelijke bokswedstrijden brandde op kerstavond 1909 tot de grond toe af.
De wederopbouw werd geleid door de architect
Jacq. van Straaten jr., onder andere bekend van
de Bijenkorf in Amsterdam. Het nieuwe gebouw,
tweemaal zo hoog als zijn voorganger, met nog
meer vergaderruimten en logeermogelijkheden,
werd gebouwd in neoclassicistische stijl met een
Amerikaans karakter. De originele belettering is
nog steeds te zien in de balustrade op de tweede
verdieping.
In 1962 werd het gebouw aan de gemeente
Enschede verkocht. Na lange onzekerheid besloot de gemeente het van binnen en buiten te
restaureren. In 1974 werd het gebouw als Theater
Concordia heropend. Bij latere verbouwingen
werden filmzalen toegevoegd en werd de horeca
uitbesteed aan het naastgelegen restaurant Sam
Sam.

Het lijkt alsof die studenten ieder jaar
jonger worden, zei de man die zich
niet realiseert dat hij zelf telkens een
jaar ouder wordt.

HERFST
Het oorspronkelijke
gebouw dat op
kerstavond 1909
in brand vloog.
Archief Concordia.

Zoals gewoonlijk staat er weer een flesje
wijn klaar voor degene die als eerste via
redactie-wijkkrant@swbe.nl laat weten
van welk pand deze detailfoto is.
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Mensen die in de herfst zijn geboren
leven langer dan degenen die in het
voorjaar ter wereld komen, lazen
we onlangs in een Duitse krant. Volgens een Oostenrijkse wetenschapper
hebben ze ook minder kans op chronisch ziek te worden als ze ouder zijn.
Na gegevensonderzoek van meer dan
1 miljoen mensen in Oostenrijk, Denemarken en Australië concluderen de
wetenschappers van het Max Planck
Instituut voor Demografisch Onderzoek in het Noord-Duitse Rostock dat
de maand waarin iemand geboren is
verband houdt met de levensverwachting na de leeftijd van vijftig jaar.

Ons huis is uit 1925. En ik denk dat
de voordeur uit de jaren zestig stamt.
Die voordeur ergert me al vanaf het
moment waarop we het huis hebben
gekocht. Een grachtengroen geverfde
deur met twee glasplaten met verticaal
geslepen strepen.
In mijn overmoed zei ik vijf jaar geleden
dat ik van de opbrengst van mijn Harry
Bannink-boeken zou trakteren op een
nieuwe voordeur.
Nu de boeken allebei uitverkocht zijn,
is het tijd om de balans op te maken.
Ik wist helemaal niet dat het heel ongebruikelijk is om rijkdom te koppelen
aan boekverkoop. Van wat ik aan die
boeken heb overgehouden kun je echt
geen voordeur aanschaffen. Zeker niet
als je af en toe een elpee koopt.
Ik schakelde over op plan B. Ik regelde
een schilder die de aftandse huisdeur
opnieuw in de verf wilde zetten.
Het was een heel precieze schilder. Alvorens de deur met schuurmachines en
haardrogers te lijf te gaan, ontdeed hij
‘m eerst van het beslag. Zodat hij niet
zou knoeien op de brievenbus zoals
eerdere schilders hadden gedaan.
Toen ik de losgekoppelde brievenbus
in de gang zag liggen, nam ik een moedig besluit. Ik zei: laten we die brievenbus gewoon vervangen door een nieuwe. Dat kan de kop niet kosten.
Een paar dagen later hadden we het
prima voor elkaar. Voordeur, lelijk maar
als nieuw. Alsof de jaren zestig pas
waren aangebroken. En een prachtige
aluminium brievenbus van de Praxis.
Om te voorkomen dat ze onze lege hal
direct vol zouden storten met reclamefolders die ik toch nooit zou openen,
fietste ik even langs het stadskantoor
om een zogenaamde NEE/JA sticker
te halen.

Foto Annina Romita.

Dat is duidelijk voor alle bezorgers:
geen folders, wel Huis aan Huis bladen.
Aardige mevrouw achter het loket.
Maar ze had ‘m niet, die sticker. En
ze pakte uit een laatje een NEE/NEE
sticker voor me. Dan kreeg ik geen
ongewenst drukwerk en geen Huis aan
Huis. Maar dat laatste wilde ik juist wel.
Daar had ze wel een oplossing voor.
Ze tapte uit en ander laatje en haalde
een ronde JA sticker tevoorschijn. Dan
kreeg je wekelijks de Huis aan Huis.
‘Maar die rotfolders ook’, zei ik. Ja, dat
kon ze niet ontkennen.
Ik snapte er niets van. Waarom is
Enschede ineens een alles of niets
gemeente geworden? Waarom hadden
ze die effectieve NEE/JA sticker uit het
assortiment gehaald?
‘Een besluit van de gemeente’, zei de
loketmevrouw. Weer een beslissing
waarvoor ik nooit geraadpleegd ben.
Vul ik daar mijn stembiljetten zo trouw
voor in?
Maar behulpzaam als ze was suggereerde ze me om een NEE/NEE sticker op
mijn brievenbus te plakken, dan kon ik
elke week naar het Stadskantoor fietsen
om gratis een Huis aan Huis op te halen. En het Binnenstad Magazine, dan?
vroeg ik. Dan moest ik maar even door
fietsen naar de bibliotheek, Broekhuis
of Het Bolwerk.
Ik had die oude brievenbus met die
toffe NEE/JA sticker nooit weg moeten
doen, dat is wel duidelijk. En ik stel
voor dat ze die nieuwe NEE/NEE stickers op den duur vervangen door een
JOA/JOA sticker. Dat betekent toch
hetzelfde.
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Foto Annina Romita

Theater/Filmhuis

WAT ONS
VERDER
OPVIEL
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Nieuwe horecamedewerkers moeten er nog even
aan wennen om lege glazen mee te nemen als ze
volle hebben gebracht.

Propere stadsduiven nemen ochtendbad.

Ondernemende ondernemers toverden achenebbisj-straatje om tot place-to-be.

Steeds meer vaders moederen.

Het lijkt de goede kant op te gaan aan de Marktstraat.
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PRIKBORD

INLEVEREN

papier & karton

Noodgevallen
112

Renewi (vh Van Gansewinkel)

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

Wijkagent
Maaike Vehof
0900-8844
Brandweer
088-256 7000

09.30 uur tot 09.50 uur
Hoek De Heurne/Noorderhagen

Medisch Spectrum Twente
053-487 2000

10.00 uur tot 10.20 uur
Van Heekplein (Raadhuisstraat)

Huisartsenpost
088-555 1188
Melding ongewenste situaties in openbare ruimte
053-481 7600

10.30 uur tot 10.50 uur
Kruispunt De Graaff

Laatste vier edities: www.swbe.nl

Dierenambulance
06-534 210 66
Meldpunt Loverboys
06-102 239 29
Meldpunt Discriminatie
085-073 4600

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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11.00 uur tot 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.

