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In Beeld: 
Benno Lubbers, 
speeltuinbeheerder 
bij de SES

De Stichting Enschedese Speeltuinen beheert 17 speeltuinen. Deze zijn op het moment 
van schrijven vanwege de coronamaatregelen niet open voor de activiteiten binnen,  
maar als het straks kan weer vrij toegankelijk voor iedereen. Vanuit onze SW organi-
satie zijn 18 beheerders bij de speeltuinen gedetacheerd. Op speeltuin Stevenfenne is 
Benno Lubbers beheerder. Een voor hem geknipte baan vinden wij. Benno is sociaal
ingesteld - dat past prima bij de rol van gastheer- en heeft tijd voor een praatje als dat 
nodig is. Benno heeft daarbij ervaring in onderhoud van gebouw en groen. Hier volgt 
het verhaal van Benno.

Beheerder van speeltuin Stevenfenne 
Mijn naam is Benno Lubbers en ik ben 50 jaar. Ik 
ben 31 jaar samen met mijn vrouw waarvan 18 
jaar getrouwd. Mijn hobby’s zijn vissen en verkeer 
regelen. Ieder jaar ga ik op visvakantie met mijn 
vrouw omdat dit een gezamenlijke hobby van ons 
is. Eerder was ik bij FC Twente jarenlang actief 
als steward en verkeerscoördinator.     
 
In augustus 1988 ben ik in dienst gekomen van 
DCW en begonnen bij de Divisie Groen. Tuinen 
aanleggen, vijvers en watervallen plaatsen. Ook 
heb ik een paar jaar in Duitsland gewerkt als 
betonvlechter, slotenmaaier en grondwerker. In 
2001 ben ik gedetacheerd als groundsman bij FC 
Twente. Als groot FC Twente fan een mooie job. 
In de pauzes van de wedstrijden werden we inge-
zet om het veld te herstellen. In 2006 ben ik te-
recht gekomen als beheerder het Ni-je Terphoes. 
Ook een mooie functie met organiseren van acti-
viteiten, onderhoud en gastheerschap.   
 
Alle werk- en vrijwilligerservaring bij elkaar 
opgeteld bleek een mooie aanloop voor het 
werk als beheerder bij de speeltuinen. Sinds 
2013 werk ik bij speeltuin Stevenfenne. Ik doe 
dit werk sinds het begin met heel veel plezier. 
Mijn werkzaamheden zijn erg gevarieerd. Van 
schoonmaakwerk, onderhoud groen, onderhoud 
toestellen, gastheerschap tot het organiseren 
van activiteiten voor jong en oud. Dit alles doe 
ik samen met medewerkers en vrijwilligers. Dat 
de speeltuin goed loopt heeft alles te maken met 

de samenwerking met bestuur, medewerkers en 
vrijwilligers. De speeltuin ligt bovendien midden 
in de wijk en de wijkbewoners weten de weg te 
vinden. Als de coronamaatregelen worden opge-
heven dan draaien de activiteiten voor jong en 
oud weer. Een paar keer in de week is er de zgn. 
huiskamer voor een kop koffie, bingo, biljarten, 
een creatieve middag voor de kinderen enz. In de 
zomer is het zwembad een publiekstrekker voor 
de kinderen. Er zijn ook jaarlijks terugkerende 
activiteiten zoals bij Halloween, de jeugd viva in 
de zomervakantie, de sinterklaasmiddag en het 
kerstdiner voor kinderen.  
 
Mijn wens voor de toekomst: dat ik dit werk nog 
jaren mag doen en ook dat wij allemaal gezond 
mogen blijven,  
 
Groeten Benno Lubbers

“Passie en 
plezier in mijn 
werk hebben 
en houden”


