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Ondernemersloket is blij met komst van 
Levi’s met winkel in de binnenstad
Levi’s strijkt neer in Enschede. 
Het van oorsprong Amerikaanse 
kledingbedrijf opent een vesti-
ging in het stadscentrum. „Een 
mooi merk dat extra bezoekers 
naar de stad kan trekken”, denkt 
accountmanager Duco Hoek van 
het Ondernemersloket van de 
gemeente.

Levi’s heeft 11 vestigingen in het 
land, overwegend in de grote ste-
den in de Randstad. Daarbuiten 
zijn er winkels in Roermond en 
Roosendaal. Dat het bedrijf, vooral 
bekend als producent van jeans-
broeken, nu het oog op Enschede 

heeft vallen, noemt Duco Hoek een 
opsteker.

Kalanderstraat
Levi’s Store opent volgens hem 
over een week of zes de winkel aan 
de Kalanderstraat 10, vlakbij het G.J. 
Van Heekplein. Aan de inrichting 
van het pand wordt al gewerkt. „De 
winkel heeft een oppervlakte van 
bijna 200 vierkante meter en stond 
na het vertrek van Steps lange tijd 
leeg”, aldus Duco Hoek, die namens 
de gemeente bedrijven naar de bin-
nenstad probeert te lokken.

Het kledingbedrijf werd in 1853 
opgericht door Levi Strauss. Naast 

Levi’s beschikt Levi Strauss & Co. 
ook over de merken Dockers en De-
nizen. Hoek reageert is enthousiast 
over de komst van Levi’s. „Het is 
een mooie kwaliteitswinkel die ei-
gen merken verkoopt. Een mooie 
aanvulling voor de straat en de bin-
nenstad.”

Hij toont zich toch positief over 
de ontwikkelingen in de binnen-
stad. „Als je door de stad loopt, zie 
je op steeds meer plekken weer 
nieuwe stickers met verhuurd erop. 
Ik heb het gevoel dat na de moei-
lijke coronatijd de schwung er weer 
in komt. Hopelijk komt vraag en 
aanbod nu beter op gang.”
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Koeriers 
gezocht
Cycloon, de 
grootste fiets-
koerier van ne-
derland heeft 
een vestiging 
geopend in en-
schede. sinds 
deze week rijden 
de herkenbare 
rode bakfietsen 
hier rond om 
post en pakket-
ten te bezorgen. 
achterliggend 
doel is om de 
bezorgmarkt 
duurzamer te 
maken door zo 
min mogelijk ge-
bruik te maken 
van auto’s. er 
wordt nog ge-
zocht naar be-
zorgers die ‘don-
ders mooi’ willen 
fietsen.
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ESV in 
Textiel Race
de enschedese 
schoolvereni-
ging doet mee 
met de textiel 
race twente, 
waarbij kinderen 
in een korte peri-
ode zoveel mo-
gelijk textiel in-
zamelen. Intus-
sen leren ze over 
het belang van 
hergebruiken, 
repareren en re-
cyclen van tex-
tiel. de textiel-
race duurt tot en 
met 15 oktober. 
tien scholen uit 
de regio doen 
mee. de school 
die het meeste 
inzamelt wint 
een schoolreis.

SES wil het
‘Enschedese 
goud’ 
verzilveren

Bert Hellegers
Enschede

E
en mooi voorbeeld van 
zo’n uitbreiding van de 
buurtfunctie is volgens 
Henja Bartelink, direc-
teur van de Stichting 

Enschedese Speeltuinen (SES), de 
speeltuin Voortsweg. Naast de al 
langer bestaande activiteiten en 
clubjes biedt deze speeltuin nu 
onderdak aan dagbesteding Extra 
Puurrr. Oprichter Ellen Oudehin-
ken (36) begon een eindje ver-
derop  in Deppenbroek in de Rijn-
hal met een kleine groep en zorgt 
inmiddels in speeltuin Voortsweg 
voor de opvang van 25 mensen.

Rugzakje
„Allen met een rugzakje. Dat kan 
een verstandelijke beperking, een 
lichamelijke handicap, autisme, 
depressie of psychische stoornis 
zijn. Mensen die zelfstandig of be-
schermd wonen met ondersteu-
ning en hier komen voor de dag-
besteding”, zegt Oudehinken.

Het aanbod van de dagelijkse 
werkzaamheden is heel divers. 
„Sommigen houden zich bezig 
met het onderhoud  in de speel-
tuin, anderen verzorgen de cate-
ring bij vergaderingen die hier 
plaatsvinden en we bieden ook 

zelf allerlei activiteiten aan.”
Ze bulkt nog van de ideeën. „We 

kijken of we een moestuin kun-
nen beginnen. Verder ligt de 
speeltuin aan een fietsroute. Daar 
willen we op inspelen door een 
rustpunt te beginnen, waarbij 
onze mensen koffie en zelfge-
maakte cake serveren. Dat bieden 
we natuurlijk ook aan bij de ou-
ders van kinderen die hier spelen 
en bij andere wijkbewoners.”

Directeur Henja Bartelink van 
de SES knikt instemmend. De 
nieuwe activiteiten in speeltuin 
Voortsweg sluiten volgens haar 
naadloos aan bij de plannen om de 
buurtfunctie van de speeltuinen 
uit te breiden. „We willen de 
speeltuinen voor een groter pu-
bliek interessant maken. Dat kan 
door er activiteiten aan toe te voe-
gen. Net als bij de Voortsweg is er 
ook in Glanerbrug nu dagbeste-
ding. Daar wordt het aangeboden 
door Liberein, specifiek voor ou-
deren. Met als voordeel dat man-
telzorgers wat rust kan worden ge-
geven.”

Als er zich mogelijkheden voor-
doen kan er volgens Bartelink door 
de veranderde organisatie-opzet 
van de SES sneller worden gehan-
deld. De stichtingsraad met voor-
zitters van alle speeltuinen heeft 
plaatsgemaakt voor een raad van 

Met zeventien speeltuinen heeft Enschede, zo 
zei ‘Jantje Beton’, goud in handen. Toch kwam 
de overkoepelende SES in zwaar weer. 
Uitbreiding van de buurtfunctie moet nu meer 
geld in het laatje brengen.

 e SES-directeur Henja Bartelink 
(rechts) en Ellen Oudehinken 
van dagbesteding Extra Puurrr 
in speeltuin Voortsweg. 
FOTO LARS SMOOK

 c Door buurtfunctie speeltuinen te versterken                     kan er meer geld beschikbaar komen

l 
Meer functies en dus 
meer bezoekers 
kunnen zorgen voor 
meer inkomsten

 – Henja Bartelink, 
directeur SES

Een beetje zenuwachtig is Tom ten 
Thije (26) wel. Op 9 oktober gaat zijn 
langgekoesterde droom in vervulling en 
opent hij Tom Bloemen & Wonen in 
Winkelcentrum Stokhorst.

Bekend gezicht! Waar kunnen we je van 
kennen?
„In 2014 heb ik meegedaan aan het SBS-pro-
gramma Hollands Beste Bloemstylist, daar 
word ik nog steeds van herkend! Ook heb ik 
momenteel een shop-in-shop met zijde-
bloemen en droogbloemen bij Frenque In-
teriors in Losser. Ik had het zo druk, dat het 
verlangen naar een eigen winkel met ook 
verse bloemen, woonaccessoires en klein-
meubelen steeds groter werd.”

Waarom voelde dit als het juiste moment? 
„De droom om iets voor mezelf te beginnen, 
was er al van kleins af aan. Toch ben ik eerst 
klein begonnen om feeling te krijgen met za-
ken als in- en verkoop, boekhouding en een 
klantenkring opbouwen. Eerst had ik een an-
der pand op het oog. Helaas was dat al ver-
huurd, maar de makelaar gaf destijds aan dat 
er aan de overkant iets vrij kwam. Ik had de 
plannen alweer in de ijskast gezet toen de ma-
kelaar me opbelde. Ik zag het niet meteen zit-
ten, want eerst zat er een drogist in en alles 
moest dus verbouwd worden. Toch ben ik 
gaan kijken en heb ik de sprong gewaagd. 

Ben je al helemaal klaar voor de opening?
„We zitten nu nog volop in de verbouwing, 
maar ik ben al erg blij met het resultaat. Van-
daag worden er ook allemaal spullen geleverd, 
waardoor het steeds echter lijkt. Op 9 oktober 
gaan we open met feestelijke acties en staan 
de cupcakes klaar.” 

Hoe is jouw liefde voor bloemen ontstaan?
„Al heel jong was ik met bloemen bezig. Toen 
ik in groep 3 zat, zijn mijn oom en tante ge-
trouwd in Griekenland. Ze hadden geen 
bruidsboeket, waarna ik besloot de berm in te 
duiken en er zelf eentje voor ze te plukken.”

Denk je dat mensen je weten te vinden?
„We zijn erg actief op social media, waardoor 
klanten van heinde en verre naar de winkel 
afreizen. Sommige mensen weten niet eens 
waar Losser ligt en toch kunnen ze ons vin-
den. En Enschede is een stuk bekender.”

 – Roxanne van Norde

‘Verlangen naar 
eigen winkel was 
steeds sterker’

 e Tom ten Thije opent op 9 oktober Tom 
Bloemen & Wonen in Enschede. FOTO WOUT 

TEN THIJE

ONDERTUSSEN
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toezicht. Het bestuur van ’t Brug-
gert kon zich daar niet in vinden 
en is afgehaakt. „Maar het was no-
dig om sneller knopen door te 
kunnen hakken”, zegt Bartelink. 
Dan, benadrukkend: „Nauw over-
leg met de afzonderlijke speeltui-
nen blijft natuurlijk.”

Mekkelholt
Zoals in Mekkelholt, geeft ze aan. 
Voor het Fazantplein wordt ge-
werkt aan een nieuw speeltuin-
gebouw. „De fondsenwerving 
loopt door corona wat moeizaam 
maar we hopen begin volgend 
jaar te kunnen beginnen. Daar is 
al buitenschoolse opvang en 
wordt straks ook dagbesteding 
aangeboden. In overleg met de 
buurt willen we het aanbod ver-
der uitbreiden.”

Bartelink: „Voor alle speeltui-
nen worden plannen gemaakt. 

Robinia bij het Acaciaplantsoen 
kijkt naar de mogelijkheid een 
fietsrepair te beginnen waar vrij-
willigers fietsen voor buurtbewo-
ners opknappen. Er zijn speeltui-
nen die de kinderen een beetje 
ontgroeid zijn en nu vooral een 
plek voor ouderen zijn. Daar wil-
len we met allerlei activiteiten de 
kinderen terugbrengen. We kij-
ken of we sommige speeltuinen 
met aanpassingen toegankelijker 

kunnen maken voor ouders en/of 
kinderen met een lichamelijk be-
perking. Waar we naartoe willen 
is dat speeltuinen qua aanbod en 
voorzieningen onderscheidend 
zijn. Op Stadsveld is nu bijvoor-
beeld al een kleine verkeerstuin.”

Subsidie
Van de gemeente krijgt de over-
koepelende SES subsidie voor de 
beheerders en onderhoud van de 
gebouwen. Bartelink: „De speel-
tuinen zijn zelf verantwoordelijk 
voor de energielasten. Meer func-
ties en dus meer bezoekers kun-
nen zorgen voor meer inkomsten. 
We willen ook graag toe naar een 
weekendopenstelling van de 
speeltuinen. Dat kan echter al-
leen als er vrijwilligers zijn die als 
gastvrouw of -heer aanwezig zijn 
voor de opvang en om bezoekers 
een kopje koffie aan te bieden.”

Door buurtfunctie speeltuinen te versterken                     kan er meer geld beschikbaar komen

l 
De speeltuin ligt aan 
een fietsroute. Daar 
willen we met een 
rustpunt op inspelen
 – Ellen Oudehinken, 
oprichter Extra Puurrr

 c Feestavonden in gevaar

Vleermuis 
zit military 
in de weg

Teun Staal
Enschede

De festiviteiten rond de military 
stuiten dit jaar in de aanloop naar 
het paardensportevenement (7 tot 
en met 10 oktober) op kritiek van de 
Natuur en Milieuraad Enschede. De 
natuurbeschermers vrezen voor 
het welzijn van de op korte afstand 
aanwezige vleermuizen en willen 
dat het hoofdterrein wordt ver-
plaatst. De Natuur en Milieuraad 
heeft een brief over de zaak naar de 
gemeente Enschede gestuurd. 

70 decibel
De pijn zit in twee feesten die tij-
dens de military op het hoofdter-
rein worden gehouden. Die duren 
tot 23.00 uur en gaan volgens de Na-
tuur en Milieuraad vergezeld van 
een geluidsniveau van 70 decibel. 
Het probleem zit in de vleermui-
zenpopulatie die zich op een af-
stand van 40, 50 meter van de feest-
locatie ophoudt. De Natuur en Mi-
lieuraad is bang dat het overdadige 
geluidsniveau schadelijk is voor de 
beschermde dieren.

Gemeenteraadslid Vic van Dijk 
(D66) stelde de kwestie dinsdag-
avond met mondelinge vragen aan 
de orde in de  gemeenteraad. Van 
Dijk wilde weten of de vergun-
ningverlenging voor de military 

daadwerkelijk ‘stroef’ verloopt, zo-
als hij had opgevangen. Wethouder 
Jurgen van Houdt zei dat de omge-
vings- en evenementenvergunning 
voor de military inmiddels zijn ver-
leend, maar de verantwoordelijk 
bestuurder gaf ook aan dat de kwes-
tie van het geluid en de gevolgen 
voor de flora en fauna beter onder-
bouwd zal moeten worden.

Consequenties
Die onderbouwing, op verzoek van 
de military verricht door een extern 
onderzoeksbureau, is vooralsnog 
dus onvoldoende. De provincie 
Overijssel heeft dat de gemeente 
Enschede laten weten. Blijft de on-
derbouwing onder de maat, dan 
heeft dat consequenties. Van 
Houdt: ,,In het uiterste geval kan 
dat betekenen dat de feestavonden 
niet kunnen worden gehouden of 
dat ze in aangepaste vorm moeten 
plaatsvinden.”

Voorzitter Robert Zandstra van de 
military: ,,We hebben alle effecten 
op de flora en fauna, en dus ook op 
de vleermuizen, laten onderzoeken 
door een gerespecteerd bureau (Ee-
lerwoude, red.). We hebben daar 
zelf geen verstand van als organisa-
tie, maar gaan uit van het deskun-
dig oordeel van de onderzoekers. 
Mocht er aanvullend iets moeten 
worden onderzocht, dan is dat geen 
probleem. Ik hoop en verwacht dat 
het goed komt.”     

Het is onzeker of de beentjes 
van de vloer kunnen tijdens de 
twee traditionele 
feestavonden rond de Military 
Boekelo. Eerst moet worden 
aangetoond dat de muziek die 
daarbij uit de geluidsboxen 
schalt geen schade toebrengt 
aan de vleermuizen die zich in 
de buurt ophouden.
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‘Geen reden om vergunning bandenbedrijf te weigeren’
Is het afgeven van een vergun-
ning voor bandenbedrijf RVN in 
het Havengebied slechts een 
kwestie van tijd? Het lijkt erop, 
nu de gemeente Enschede ‘geen 
legitieme gronden’ ziet de om-
gevingsvergunning te weigeren.

Het mogelijke groen licht voor 
Rubberverwerking Nederland 
(RVN) blijkt uit de antwoorden van 
het college op schriftelijke vragen 
van raadslid Margriet Visser (En-
schede Anders). De beantwoording 
werd dinsdagavond naar de raad ge-
maild, nadat de kwestie eerder tot 
een confrontatie tussen Visser en 
wethouder Van Houdt had  geleid. 
Van Houdt voelde er niet voor de 

antwoorden mondeling toe te lich-
ten, waarna Visser boos een motie 
van wantrouwen aankondigde.

Zes zienswijzen
De gemeente kan nog niet zeggen 
wanneer de definitieve omgevings-
vergunning al dan niet afkomt. De 
inspraakprocedure heeft zes ziens-
wijzen/bezwaren opgeleverd als re-
actie op de ontwerpvergunning. De 
zienswijzen en bezwaren liggen nu 
ter beoordeling bij de Omgevings-
dienst Twente, de brandweer en de 
gemeente. Het wachten is nu op 
een definitief besluit over de ver-
gunning, waarna nog (hoger) be-
roep mogelijk is bij de rechtbank en 
de Raad van State. Pas na die even-

tuele juridische stappen is de ver-
gunning onherroepelijk.

De vestiging van het bandenbe-
drijf in Enschede ligt na het vertrek 
van RVN uit Almen (gemeente Lo-
chem) gevoelig in de stad. Reden: 
de mogelijke gevolgen voor het mi-
lieu en de directe omgeving van-
wege brandveiligheid, uitstoot van 

stikstof en geur- en geluidsoverlast. 
Daar komt de kritiek op de ver-
gunningaanvraag door RVN nog 
bij. Zo zou het bedrijf het shred-
den (versnipperen) van banden for-
meel niet hebben aangevraagd. Dat  
meldden studenten van hoge-
school Van Hall Larenstein na on-
derzoek.

‘Niet volledig’
Het bedrijf zelfde stelde al dat de 
vergunningaanvraag correct is. Dat 
meldt de gemeente in de beant-
woording van Vissers vragen nu 
ook. Het onderzoek van de hoge-
school wordt daarin als ‘niet volle-
dig’ en ‘onjuist’ omschreven. Vol-
gens de gemeente worden er, waar 

nodig, maatregelen genomen om 
nadelige milieugevolgen te voorko-
men of te beperken. Er is inmiddels 
onderzoek gedaan naar geluid, 
geur, stikstof, luchtkwaliteit en 
brandveiligheid.

Vragensteller Margriet Visser 
blijft kritisch. Volgens het raadslid 
heeft RVN zelf het onderzoek naar 
de luchtkwaliteit mogen (laten) 
uitvoeren. „Daar zit ook mijn grote 
zorg. Het Bonhoeffer College ligt op 
500 meter afstand met ruim 1300 
leerlingen. De gemeente moet de 
gevolgen goed in kaart brengen, bij-
voorbeeld van fijnstof, voordat de 
vergunning wordt verleend.”

 – Teun Staal

l
De gemeente moet de 
gevolgen goed in 
kaart brengen

 – Margriet Visser

l 
Ik hoop en 
verwacht dat 
het goed komt
 – Robert Zandstra, 
voorzitter Military Boekelo
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l
De gemeente moet de 
gevolgen goed in 
kaart brengen

 – Margriet Visser

l 
Ik hoop en 
verwacht dat 
het goed komt
 – Robert Zandstra, 
voorzitter Military Boekelo
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Ondernemersloket is blij met komst van 
Levi’s met winkel in de binnenstad
Levi’s strijkt neer in Enschede. 
Het van oorsprong Amerikaanse 
kledingbedrijf opent een vesti-
ging in het stadscentrum. „Een 
mooi merk dat extra bezoekers 
naar de stad kan trekken”, denkt 
accountmanager Duco Hoek van 
het Ondernemersloket van de 
gemeente.

Levi’s heeft 11 vestigingen in het 
land, overwegend in de grote ste-
den in de Randstad. Daarbuiten 
zijn er winkels in Roermond en 
Roosendaal. Dat het bedrijf, vooral 
bekend als producent van jeans-
broeken, nu het oog op Enschede 

heeft vallen, noemt Duco Hoek een 
opsteker.

Kalanderstraat
Levi’s Store opent volgens hem 
over een week of zes de winkel aan 
de Kalanderstraat 10, vlakbij het G.J. 
Van Heekplein. Aan de inrichting 
van het pand wordt al gewerkt. „De 
winkel heeft een oppervlakte van 
bijna 200 vierkante meter en stond 
na het vertrek van Steps lange tijd 
leeg”, aldus Duco Hoek, die namens 
de gemeente bedrijven naar de bin-
nenstad probeert te lokken.

Het kledingbedrijf werd in 1853 
opgericht door Levi Strauss. Naast 

Levi’s beschikt Levi Strauss & Co. 
ook over de merken Dockers en De-
nizen. Hoek reageert is enthousiast 
over de komst van Levi’s. „Het is 
een mooie kwaliteitswinkel die ei-
gen merken verkoopt. Een mooie 
aanvulling voor de straat en de bin-
nenstad.”

Hij toont zich toch positief over 
de ontwikkelingen in de binnen-
stad. „Als je door de stad loopt, zie 
je op steeds meer plekken weer 
nieuwe stickers met verhuurd erop. 
Ik heb het gevoel dat na de moei-
lijke coronatijd de schwung er weer 
in komt. Hopelijk komt vraag en 
aanbod nu beter op gang.”

ENSCHEDE

Koeriers 
gezocht
Cycloon, de 
grootste fiets-
koerier van ne-
derland heeft 
een vestiging 
geopend in en-
schede. sinds 
deze week rijden 
de herkenbare 
rode bakfietsen 
hier rond om 
post en pakket-
ten te bezorgen. 
achterliggend 
doel is om de 
bezorgmarkt 
duurzamer te 
maken door zo 
min mogelijk ge-
bruik te maken 
van auto’s. er 
wordt nog ge-
zocht naar be-
zorgers die ‘don-
ders mooi’ willen 
fietsen.

ENSCHEDE

ESV in 
Textiel Race
de enschedese 
schoolvereni-
ging doet mee 
met de textiel 
race twente, 
waarbij kinderen 
in een korte peri-
ode zoveel mo-
gelijk textiel in-
zamelen. Intus-
sen leren ze over 
het belang van 
hergebruiken, 
repareren en re-
cyclen van tex-
tiel. de textiel-
race duurt tot en 
met 15 oktober. 
tien scholen uit 
de regio doen 
mee. de school 
die het meeste 
inzamelt wint 
een schoolreis.

SES wil het
‘Enschedese 
goud’ 
verzilveren

Bert Hellegers
Enschede

E
en mooi voorbeeld van 
zo’n uitbreiding van de 
buurtfunctie is volgens 
Henja Bartelink, direc-
teur van de Stichting 

Enschedese Speeltuinen (SES), de 
speeltuin Voortsweg. Naast de al 
langer bestaande activiteiten en 
clubjes biedt deze speeltuin nu 
onderdak aan dagbesteding Extra 
Puurrr. Oprichter Ellen Oudehin-
ken (36) begon een eindje ver-
derop  in Deppenbroek in de Rijn-
hal met een kleine groep en zorgt 
inmiddels in speeltuin Voortsweg 
voor de opvang van 25 mensen.

Rugzakje
„Allen met een rugzakje. Dat kan 
een verstandelijke beperking, een 
lichamelijke handicap, autisme, 
depressie of psychische stoornis 
zijn. Mensen die zelfstandig of be-
schermd wonen met ondersteu-
ning en hier komen voor de dag-
besteding”, zegt Oudehinken.

Het aanbod van de dagelijkse 
werkzaamheden is heel divers. 
„Sommigen houden zich bezig 
met het onderhoud  in de speel-
tuin, anderen verzorgen de cate-
ring bij vergaderingen die hier 
plaatsvinden en we bieden ook 

zelf allerlei activiteiten aan.”
Ze bulkt nog van de ideeën. „We 

kijken of we een moestuin kun-
nen beginnen. Verder ligt de 
speeltuin aan een fietsroute. Daar 
willen we op inspelen door een 
rustpunt te beginnen, waarbij 
onze mensen koffie en zelfge-
maakte cake serveren. Dat bieden 
we natuurlijk ook aan bij de ou-
ders van kinderen die hier spelen 
en bij andere wijkbewoners.”

Directeur Henja Bartelink van 
de SES knikt instemmend. De 
nieuwe activiteiten in speeltuin 
Voortsweg sluiten volgens haar 
naadloos aan bij de plannen om de 
buurtfunctie van de speeltuinen 
uit te breiden. „We willen de 
speeltuinen voor een groter pu-
bliek interessant maken. Dat kan 
door er activiteiten aan toe te voe-
gen. Net als bij de Voortsweg is er 
ook in Glanerbrug nu dagbeste-
ding. Daar wordt het aangeboden 
door Liberein, specifiek voor ou-
deren. Met als voordeel dat man-
telzorgers wat rust kan worden ge-
geven.”

Als er zich mogelijkheden voor-
doen kan er volgens Bartelink door 
de veranderde organisatie-opzet 
van de SES sneller worden gehan-
deld. De stichtingsraad met voor-
zitters van alle speeltuinen heeft 
plaatsgemaakt voor een raad van 

Met zeventien speeltuinen heeft Enschede, zo 
zei ‘Jantje Beton’, goud in handen. Toch kwam 
de overkoepelende SES in zwaar weer. 
Uitbreiding van de buurtfunctie moet nu meer 
geld in het laatje brengen.

 e SES-directeur Henja Bartelink 
(rechts) en Ellen Oudehinken 
van dagbesteding Extra Puurrr 
in speeltuin Voortsweg. 
FOTO LARS SMOOK

 c Door buurtfunctie speeltuinen te versterken                     kan er meer geld beschikbaar komen

l 
Meer functies en dus 
meer bezoekers 
kunnen zorgen voor 
meer inkomsten

 – Henja Bartelink, 
directeur SES

Een beetje zenuwachtig is Tom ten 
Thije (26) wel. Op 9 oktober gaat zijn 
langgekoesterde droom in vervulling en 
opent hij Tom Bloemen & Wonen in 
Winkelcentrum Stokhorst.

Bekend gezicht! Waar kunnen we je van 
kennen?
„In 2014 heb ik meegedaan aan het SBS-pro-
gramma Hollands Beste Bloemstylist, daar 
word ik nog steeds van herkend! Ook heb ik 
momenteel een shop-in-shop met zijde-
bloemen en droogbloemen bij Frenque In-
teriors in Losser. Ik had het zo druk, dat het 
verlangen naar een eigen winkel met ook 
verse bloemen, woonaccessoires en klein-
meubelen steeds groter werd.”

Waarom voelde dit als het juiste moment? 
„De droom om iets voor mezelf te beginnen, 
was er al van kleins af aan. Toch ben ik eerst 
klein begonnen om feeling te krijgen met za-
ken als in- en verkoop, boekhouding en een 
klantenkring opbouwen. Eerst had ik een an-
der pand op het oog. Helaas was dat al ver-
huurd, maar de makelaar gaf destijds aan dat 
er aan de overkant iets vrij kwam. Ik had de 
plannen alweer in de ijskast gezet toen de ma-
kelaar me opbelde. Ik zag het niet meteen zit-
ten, want eerst zat er een drogist in en alles 
moest dus verbouwd worden. Toch ben ik 
gaan kijken en heb ik de sprong gewaagd. 

Ben je al helemaal klaar voor de opening?
„We zitten nu nog volop in de verbouwing, 
maar ik ben al erg blij met het resultaat. Van-
daag worden er ook allemaal spullen geleverd, 
waardoor het steeds echter lijkt. Op 9 oktober 
gaan we open met feestelijke acties en staan 
de cupcakes klaar.” 

Hoe is jouw liefde voor bloemen ontstaan?
„Al heel jong was ik met bloemen bezig. Toen 
ik in groep 3 zat, zijn mijn oom en tante ge-
trouwd in Griekenland. Ze hadden geen 
bruidsboeket, waarna ik besloot de berm in te 
duiken en er zelf eentje voor ze te plukken.”

Denk je dat mensen je weten te vinden?
„We zijn erg actief op social media, waardoor 
klanten van heinde en verre naar de winkel 
afreizen. Sommige mensen weten niet eens 
waar Losser ligt en toch kunnen ze ons vin-
den. En Enschede is een stuk bekender.”

 – Roxanne van Norde

‘Verlangen naar 
eigen winkel was 
steeds sterker’

 e Tom ten Thije opent op 9 oktober Tom 
Bloemen & Wonen in Enschede. FOTO WOUT 
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repareren en re-
cyclen van tex-
tiel. de textiel-
race duurt tot en 
met 15 oktober. 
tien scholen uit 
de regio doen 
mee. de school 
die het meeste 
inzamelt wint 
een schoolreis.

SES wil het
‘Enschedese 
goud’ 
verzilveren

Bert Hellegers
Enschede

E
en mooi voorbeeld van 
zo’n uitbreiding van de 
buurtfunctie is volgens 
Henja Bartelink, direc-
teur van de Stichting 

Enschedese Speeltuinen (SES), de 
speeltuin Voortsweg. Naast de al 
langer bestaande activiteiten en 
clubjes biedt deze speeltuin nu 
onderdak aan dagbesteding Extra 
Puurrr. Oprichter Ellen Oudehin-
ken (36) begon een eindje ver-
derop  in Deppenbroek in de Rijn-
hal met een kleine groep en zorgt 
inmiddels in speeltuin Voortsweg 
voor de opvang van 25 mensen.

Rugzakje
„Allen met een rugzakje. Dat kan 
een verstandelijke beperking, een 
lichamelijke handicap, autisme, 
depressie of psychische stoornis 
zijn. Mensen die zelfstandig of be-
schermd wonen met ondersteu-
ning en hier komen voor de dag-
besteding”, zegt Oudehinken.

Het aanbod van de dagelijkse 
werkzaamheden is heel divers. 
„Sommigen houden zich bezig 
met het onderhoud  in de speel-
tuin, anderen verzorgen de cate-
ring bij vergaderingen die hier 
plaatsvinden en we bieden ook 

zelf allerlei activiteiten aan.”
Ze bulkt nog van de ideeën. „We 

kijken of we een moestuin kun-
nen beginnen. Verder ligt de 
speeltuin aan een fietsroute. Daar 
willen we op inspelen door een 
rustpunt te beginnen, waarbij 
onze mensen koffie en zelfge-
maakte cake serveren. Dat bieden 
we natuurlijk ook aan bij de ou-
ders van kinderen die hier spelen 
en bij andere wijkbewoners.”

Directeur Henja Bartelink van 
de SES knikt instemmend. De 
nieuwe activiteiten in speeltuin 
Voortsweg sluiten volgens haar 
naadloos aan bij de plannen om de 
buurtfunctie van de speeltuinen 
uit te breiden. „We willen de 
speeltuinen voor een groter pu-
bliek interessant maken. Dat kan 
door er activiteiten aan toe te voe-
gen. Net als bij de Voortsweg is er 
ook in Glanerbrug nu dagbeste-
ding. Daar wordt het aangeboden 
door Liberein, specifiek voor ou-
deren. Met als voordeel dat man-
telzorgers wat rust kan worden ge-
geven.”

Als er zich mogelijkheden voor-
doen kan er volgens Bartelink door 
de veranderde organisatie-opzet 
van de SES sneller worden gehan-
deld. De stichtingsraad met voor-
zitters van alle speeltuinen heeft 
plaatsgemaakt voor een raad van 

Met zeventien speeltuinen heeft Enschede, zo 
zei ‘Jantje Beton’, goud in handen. Toch kwam 
de overkoepelende SES in zwaar weer. 
Uitbreiding van de buurtfunctie moet nu meer 
geld in het laatje brengen.

 e SES-directeur Henja Bartelink 
(rechts) en Ellen Oudehinken 
van dagbesteding Extra Puurrr 
in speeltuin Voortsweg. 
FOTO LARS SMOOK

 c Door buurtfunctie speeltuinen te versterken                     kan er meer geld beschikbaar komen

l 
Meer functies en dus 
meer bezoekers 
kunnen zorgen voor 
meer inkomsten

 – Henja Bartelink, 
directeur SES

Een beetje zenuwachtig is Tom ten 
Thije (26) wel. Op 9 oktober gaat zijn 
langgekoesterde droom in vervulling en 
opent hij Tom Bloemen & Wonen in 
Winkelcentrum Stokhorst.

Bekend gezicht! Waar kunnen we je van 
kennen?
„In 2014 heb ik meegedaan aan het SBS-pro-
gramma Hollands Beste Bloemstylist, daar 
word ik nog steeds van herkend! Ook heb ik 
momenteel een shop-in-shop met zijde-
bloemen en droogbloemen bij Frenque In-
teriors in Losser. Ik had het zo druk, dat het 
verlangen naar een eigen winkel met ook 
verse bloemen, woonaccessoires en klein-
meubelen steeds groter werd.”

Waarom voelde dit als het juiste moment? 
„De droom om iets voor mezelf te beginnen, 
was er al van kleins af aan. Toch ben ik eerst 
klein begonnen om feeling te krijgen met za-
ken als in- en verkoop, boekhouding en een 
klantenkring opbouwen. Eerst had ik een an-
der pand op het oog. Helaas was dat al ver-
huurd, maar de makelaar gaf destijds aan dat 
er aan de overkant iets vrij kwam. Ik had de 
plannen alweer in de ijskast gezet toen de ma-
kelaar me opbelde. Ik zag het niet meteen zit-
ten, want eerst zat er een drogist in en alles 
moest dus verbouwd worden. Toch ben ik 
gaan kijken en heb ik de sprong gewaagd. 

Ben je al helemaal klaar voor de opening?
„We zitten nu nog volop in de verbouwing, 
maar ik ben al erg blij met het resultaat. Van-
daag worden er ook allemaal spullen geleverd, 
waardoor het steeds echter lijkt. Op 9 oktober 
gaan we open met feestelijke acties en staan 
de cupcakes klaar.” 

Hoe is jouw liefde voor bloemen ontstaan?
„Al heel jong was ik met bloemen bezig. Toen 
ik in groep 3 zat, zijn mijn oom en tante ge-
trouwd in Griekenland. Ze hadden geen 
bruidsboeket, waarna ik besloot de berm in te 
duiken en er zelf eentje voor ze te plukken.”

Denk je dat mensen je weten te vinden?
„We zijn erg actief op social media, waardoor 
klanten van heinde en verre naar de winkel 
afreizen. Sommige mensen weten niet eens 
waar Losser ligt en toch kunnen ze ons vin-
den. En Enschede is een stuk bekender.”

 – Roxanne van Norde

‘Verlangen naar 
eigen winkel was 
steeds sterker’

 e Tom ten Thije opent op 9 oktober Tom 
Bloemen & Wonen in Enschede. FOTO WOUT 
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toezicht. Het bestuur van ’t Brug-
gert kon zich daar niet in vinden 
en is afgehaakt. „Maar het was no-
dig om sneller knopen door te 
kunnen hakken”, zegt Bartelink. 
Dan, benadrukkend: „Nauw over-
leg met de afzonderlijke speeltui-
nen blijft natuurlijk.”

Mekkelholt
Zoals in Mekkelholt, geeft ze aan. 
Voor het Fazantplein wordt ge-
werkt aan een nieuw speeltuin-
gebouw. „De fondsenwerving 
loopt door corona wat moeizaam 
maar we hopen begin volgend 
jaar te kunnen beginnen. Daar is 
al buitenschoolse opvang en 
wordt straks ook dagbesteding 
aangeboden. In overleg met de 
buurt willen we het aanbod ver-
der uitbreiden.”

Bartelink: „Voor alle speeltui-
nen worden plannen gemaakt. 

Robinia bij het Acaciaplantsoen 
kijkt naar de mogelijkheid een 
fietsrepair te beginnen waar vrij-
willigers fietsen voor buurtbewo-
ners opknappen. Er zijn speeltui-
nen die de kinderen een beetje 
ontgroeid zijn en nu vooral een 
plek voor ouderen zijn. Daar wil-
len we met allerlei activiteiten de 
kinderen terugbrengen. We kij-
ken of we sommige speeltuinen 
met aanpassingen toegankelijker 

kunnen maken voor ouders en/of 
kinderen met een lichamelijk be-
perking. Waar we naartoe willen 
is dat speeltuinen qua aanbod en 
voorzieningen onderscheidend 
zijn. Op Stadsveld is nu bijvoor-
beeld al een kleine verkeerstuin.”

Subsidie
Van de gemeente krijgt de over-
koepelende SES subsidie voor de 
beheerders en onderhoud van de 
gebouwen. Bartelink: „De speel-
tuinen zijn zelf verantwoordelijk 
voor de energielasten. Meer func-
ties en dus meer bezoekers kun-
nen zorgen voor meer inkomsten. 
We willen ook graag toe naar een 
weekendopenstelling van de 
speeltuinen. Dat kan echter al-
leen als er vrijwilligers zijn die als 
gastvrouw of -heer aanwezig zijn 
voor de opvang en om bezoekers 
een kopje koffie aan te bieden.”

Door buurtfunctie speeltuinen te versterken                     kan er meer geld beschikbaar komen

l 
De speeltuin ligt aan 
een fietsroute. Daar 
willen we met een 
rustpunt op inspelen
 – Ellen Oudehinken, 
oprichter Extra Puurrr

 c Feestavonden in gevaar

Vleermuis 
zit military 
in de weg

Teun Staal
Enschede

De festiviteiten rond de military 
stuiten dit jaar in de aanloop naar 
het paardensportevenement (7 tot 
en met 10 oktober) op kritiek van de 
Natuur en Milieuraad Enschede. De 
natuurbeschermers vrezen voor 
het welzijn van de op korte afstand 
aanwezige vleermuizen en willen 
dat het hoofdterrein wordt ver-
plaatst. De Natuur en Milieuraad 
heeft een brief over de zaak naar de 
gemeente Enschede gestuurd. 

70 decibel
De pijn zit in twee feesten die tij-
dens de military op het hoofdter-
rein worden gehouden. Die duren 
tot 23.00 uur en gaan volgens de Na-
tuur en Milieuraad vergezeld van 
een geluidsniveau van 70 decibel. 
Het probleem zit in de vleermui-
zenpopulatie die zich op een af-
stand van 40, 50 meter van de feest-
locatie ophoudt. De Natuur en Mi-
lieuraad is bang dat het overdadige 
geluidsniveau schadelijk is voor de 
beschermde dieren.

Gemeenteraadslid Vic van Dijk 
(D66) stelde de kwestie dinsdag-
avond met mondelinge vragen aan 
de orde in de  gemeenteraad. Van 
Dijk wilde weten of de vergun-
ningverlenging voor de military 

daadwerkelijk ‘stroef’ verloopt, zo-
als hij had opgevangen. Wethouder 
Jurgen van Houdt zei dat de omge-
vings- en evenementenvergunning 
voor de military inmiddels zijn ver-
leend, maar de verantwoordelijk 
bestuurder gaf ook aan dat de kwes-
tie van het geluid en de gevolgen 
voor de flora en fauna beter onder-
bouwd zal moeten worden.

Consequenties
Die onderbouwing, op verzoek van 
de military verricht door een extern 
onderzoeksbureau, is vooralsnog 
dus onvoldoende. De provincie 
Overijssel heeft dat de gemeente 
Enschede laten weten. Blijft de on-
derbouwing onder de maat, dan 
heeft dat consequenties. Van 
Houdt: ,,In het uiterste geval kan 
dat betekenen dat de feestavonden 
niet kunnen worden gehouden of 
dat ze in aangepaste vorm moeten 
plaatsvinden.”

Voorzitter Robert Zandstra van de 
military: ,,We hebben alle effecten 
op de flora en fauna, en dus ook op 
de vleermuizen, laten onderzoeken 
door een gerespecteerd bureau (Ee-
lerwoude, red.). We hebben daar 
zelf geen verstand van als organisa-
tie, maar gaan uit van het deskun-
dig oordeel van de onderzoekers. 
Mocht er aanvullend iets moeten 
worden onderzocht, dan is dat geen 
probleem. Ik hoop en verwacht dat 
het goed komt.”     

Het is onzeker of de beentjes 
van de vloer kunnen tijdens de 
twee traditionele 
feestavonden rond de Military 
Boekelo. Eerst moet worden 
aangetoond dat de muziek die 
daarbij uit de geluidsboxen 
schalt geen schade toebrengt 
aan de vleermuizen die zich in 
de buurt ophouden.
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‘Geen reden om vergunning bandenbedrijf te weigeren’
Is het afgeven van een vergun-
ning voor bandenbedrijf RVN in 
het Havengebied slechts een 
kwestie van tijd? Het lijkt erop, 
nu de gemeente Enschede ‘geen 
legitieme gronden’ ziet de om-
gevingsvergunning te weigeren.

Het mogelijke groen licht voor 
Rubberverwerking Nederland 
(RVN) blijkt uit de antwoorden van 
het college op schriftelijke vragen 
van raadslid Margriet Visser (En-
schede Anders). De beantwoording 
werd dinsdagavond naar de raad ge-
maild, nadat de kwestie eerder tot 
een confrontatie tussen Visser en 
wethouder Van Houdt had  geleid. 
Van Houdt voelde er niet voor de 

antwoorden mondeling toe te lich-
ten, waarna Visser boos een motie 
van wantrouwen aankondigde.

Zes zienswijzen
De gemeente kan nog niet zeggen 
wanneer de definitieve omgevings-
vergunning al dan niet afkomt. De 
inspraakprocedure heeft zes ziens-
wijzen/bezwaren opgeleverd als re-
actie op de ontwerpvergunning. De 
zienswijzen en bezwaren liggen nu 
ter beoordeling bij de Omgevings-
dienst Twente, de brandweer en de 
gemeente. Het wachten is nu op 
een definitief besluit over de ver-
gunning, waarna nog (hoger) be-
roep mogelijk is bij de rechtbank en 
de Raad van State. Pas na die even-

tuele juridische stappen is de ver-
gunning onherroepelijk.

De vestiging van het bandenbe-
drijf in Enschede ligt na het vertrek 
van RVN uit Almen (gemeente Lo-
chem) gevoelig in de stad. Reden: 
de mogelijke gevolgen voor het mi-
lieu en de directe omgeving van-
wege brandveiligheid, uitstoot van 

stikstof en geur- en geluidsoverlast. 
Daar komt de kritiek op de ver-
gunningaanvraag door RVN nog 
bij. Zo zou het bedrijf het shred-
den (versnipperen) van banden for-
meel niet hebben aangevraagd. Dat  
meldden studenten van hoge-
school Van Hall Larenstein na on-
derzoek.

‘Niet volledig’
Het bedrijf zelfde stelde al dat de 
vergunningaanvraag correct is. Dat 
meldt de gemeente in de beant-
woording van Vissers vragen nu 
ook. Het onderzoek van de hoge-
school wordt daarin als ‘niet volle-
dig’ en ‘onjuist’ omschreven. Vol-
gens de gemeente worden er, waar 

nodig, maatregelen genomen om 
nadelige milieugevolgen te voorko-
men of te beperken. Er is inmiddels 
onderzoek gedaan naar geluid, 
geur, stikstof, luchtkwaliteit en 
brandveiligheid.

Vragensteller Margriet Visser 
blijft kritisch. Volgens het raadslid 
heeft RVN zelf het onderzoek naar 
de luchtkwaliteit mogen (laten) 
uitvoeren. „Daar zit ook mijn grote 
zorg. Het Bonhoeffer College ligt op 
500 meter afstand met ruim 1300 
leerlingen. De gemeente moet de 
gevolgen goed in kaart brengen, bij-
voorbeeld van fijnstof, voordat de 
vergunning wordt verleend.”

 – Teun Staal

l
De gemeente moet de 
gevolgen goed in 
kaart brengen

 – Margriet Visser

l 
Ik hoop en 
verwacht dat 
het goed komt
 – Robert Zandstra, 
voorzitter Military Boekelo
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Ondernemersloket is blij met komst van 
Levi’s met winkel in de binnenstad
Levi’s strijkt neer in Enschede. 
Het van oorsprong Amerikaanse 
kledingbedrijf opent een vesti-
ging in het stadscentrum. „Een 
mooi merk dat extra bezoekers 
naar de stad kan trekken”, denkt 
accountmanager Duco Hoek van 
het Ondernemersloket van de 
gemeente.

Levi’s heeft 11 vestigingen in het 
land, overwegend in de grote ste-
den in de Randstad. Daarbuiten 
zijn er winkels in Roermond en 
Roosendaal. Dat het bedrijf, vooral 
bekend als producent van jeans-
broeken, nu het oog op Enschede 

heeft vallen, noemt Duco Hoek een 
opsteker.

Kalanderstraat
Levi’s Store opent volgens hem 
over een week of zes de winkel aan 
de Kalanderstraat 10, vlakbij het G.J. 
Van Heekplein. Aan de inrichting 
van het pand wordt al gewerkt. „De 
winkel heeft een oppervlakte van 
bijna 200 vierkante meter en stond 
na het vertrek van Steps lange tijd 
leeg”, aldus Duco Hoek, die namens 
de gemeente bedrijven naar de bin-
nenstad probeert te lokken.

Het kledingbedrijf werd in 1853 
opgericht door Levi Strauss. Naast 

Levi’s beschikt Levi Strauss & Co. 
ook over de merken Dockers en De-
nizen. Hoek reageert is enthousiast 
over de komst van Levi’s. „Het is 
een mooie kwaliteitswinkel die ei-
gen merken verkoopt. Een mooie 
aanvulling voor de straat en de bin-
nenstad.”

Hij toont zich toch positief over 
de ontwikkelingen in de binnen-
stad. „Als je door de stad loopt, zie 
je op steeds meer plekken weer 
nieuwe stickers met verhuurd erop. 
Ik heb het gevoel dat na de moei-
lijke coronatijd de schwung er weer 
in komt. Hopelijk komt vraag en 
aanbod nu beter op gang.”

ENSCHEDE

Koeriers 
gezocht
Cycloon, de 
grootste fiets-
koerier van ne-
derland heeft 
een vestiging 
geopend in en-
schede. sinds 
deze week rijden 
de herkenbare 
rode bakfietsen 
hier rond om 
post en pakket-
ten te bezorgen. 
achterliggend 
doel is om de 
bezorgmarkt 
duurzamer te 
maken door zo 
min mogelijk ge-
bruik te maken 
van auto’s. er 
wordt nog ge-
zocht naar be-
zorgers die ‘don-
ders mooi’ willen 
fietsen.
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ESV in 
Textiel Race
de enschedese 
schoolvereni-
ging doet mee 
met de textiel 
race twente, 
waarbij kinderen 
in een korte peri-
ode zoveel mo-
gelijk textiel in-
zamelen. Intus-
sen leren ze over 
het belang van 
hergebruiken, 
repareren en re-
cyclen van tex-
tiel. de textiel-
race duurt tot en 
met 15 oktober. 
tien scholen uit 
de regio doen 
mee. de school 
die het meeste 
inzamelt wint 
een schoolreis.

SES wil het
‘Enschedese 
goud’ 
verzilveren

Bert Hellegers
Enschede

E
en mooi voorbeeld van 
zo’n uitbreiding van de 
buurtfunctie is volgens 
Henja Bartelink, direc-
teur van de Stichting 

Enschedese Speeltuinen (SES), de 
speeltuin Voortsweg. Naast de al 
langer bestaande activiteiten en 
clubjes biedt deze speeltuin nu 
onderdak aan dagbesteding Extra 
Puurrr. Oprichter Ellen Oudehin-
ken (36) begon een eindje ver-
derop  in Deppenbroek in de Rijn-
hal met een kleine groep en zorgt 
inmiddels in speeltuin Voortsweg 
voor de opvang van 25 mensen.

Rugzakje
„Allen met een rugzakje. Dat kan 
een verstandelijke beperking, een 
lichamelijke handicap, autisme, 
depressie of psychische stoornis 
zijn. Mensen die zelfstandig of be-
schermd wonen met ondersteu-
ning en hier komen voor de dag-
besteding”, zegt Oudehinken.

Het aanbod van de dagelijkse 
werkzaamheden is heel divers. 
„Sommigen houden zich bezig 
met het onderhoud  in de speel-
tuin, anderen verzorgen de cate-
ring bij vergaderingen die hier 
plaatsvinden en we bieden ook 

zelf allerlei activiteiten aan.”
Ze bulkt nog van de ideeën. „We 

kijken of we een moestuin kun-
nen beginnen. Verder ligt de 
speeltuin aan een fietsroute. Daar 
willen we op inspelen door een 
rustpunt te beginnen, waarbij 
onze mensen koffie en zelfge-
maakte cake serveren. Dat bieden 
we natuurlijk ook aan bij de ou-
ders van kinderen die hier spelen 
en bij andere wijkbewoners.”

Directeur Henja Bartelink van 
de SES knikt instemmend. De 
nieuwe activiteiten in speeltuin 
Voortsweg sluiten volgens haar 
naadloos aan bij de plannen om de 
buurtfunctie van de speeltuinen 
uit te breiden. „We willen de 
speeltuinen voor een groter pu-
bliek interessant maken. Dat kan 
door er activiteiten aan toe te voe-
gen. Net als bij de Voortsweg is er 
ook in Glanerbrug nu dagbeste-
ding. Daar wordt het aangeboden 
door Liberein, specifiek voor ou-
deren. Met als voordeel dat man-
telzorgers wat rust kan worden ge-
geven.”

Als er zich mogelijkheden voor-
doen kan er volgens Bartelink door 
de veranderde organisatie-opzet 
van de SES sneller worden gehan-
deld. De stichtingsraad met voor-
zitters van alle speeltuinen heeft 
plaatsgemaakt voor een raad van 

Met zeventien speeltuinen heeft Enschede, zo 
zei ‘Jantje Beton’, goud in handen. Toch kwam 
de overkoepelende SES in zwaar weer. 
Uitbreiding van de buurtfunctie moet nu meer 
geld in het laatje brengen.

 e SES-directeur Henja Bartelink 
(rechts) en Ellen Oudehinken 
van dagbesteding Extra Puurrr 
in speeltuin Voortsweg. 
FOTO LARS SMOOK

 c Door buurtfunctie speeltuinen te versterken                     kan er meer geld beschikbaar komen

l 
Meer functies en dus 
meer bezoekers 
kunnen zorgen voor 
meer inkomsten

 – Henja Bartelink, 
directeur SES

Een beetje zenuwachtig is Tom ten 
Thije (26) wel. Op 9 oktober gaat zijn 
langgekoesterde droom in vervulling en 
opent hij Tom Bloemen & Wonen in 
Winkelcentrum Stokhorst.

Bekend gezicht! Waar kunnen we je van 
kennen?
„In 2014 heb ik meegedaan aan het SBS-pro-
gramma Hollands Beste Bloemstylist, daar 
word ik nog steeds van herkend! Ook heb ik 
momenteel een shop-in-shop met zijde-
bloemen en droogbloemen bij Frenque In-
teriors in Losser. Ik had het zo druk, dat het 
verlangen naar een eigen winkel met ook 
verse bloemen, woonaccessoires en klein-
meubelen steeds groter werd.”

Waarom voelde dit als het juiste moment? 
„De droom om iets voor mezelf te beginnen, 
was er al van kleins af aan. Toch ben ik eerst 
klein begonnen om feeling te krijgen met za-
ken als in- en verkoop, boekhouding en een 
klantenkring opbouwen. Eerst had ik een an-
der pand op het oog. Helaas was dat al ver-
huurd, maar de makelaar gaf destijds aan dat 
er aan de overkant iets vrij kwam. Ik had de 
plannen alweer in de ijskast gezet toen de ma-
kelaar me opbelde. Ik zag het niet meteen zit-
ten, want eerst zat er een drogist in en alles 
moest dus verbouwd worden. Toch ben ik 
gaan kijken en heb ik de sprong gewaagd. 

Ben je al helemaal klaar voor de opening?
„We zitten nu nog volop in de verbouwing, 
maar ik ben al erg blij met het resultaat. Van-
daag worden er ook allemaal spullen geleverd, 
waardoor het steeds echter lijkt. Op 9 oktober 
gaan we open met feestelijke acties en staan 
de cupcakes klaar.” 

Hoe is jouw liefde voor bloemen ontstaan?
„Al heel jong was ik met bloemen bezig. Toen 
ik in groep 3 zat, zijn mijn oom en tante ge-
trouwd in Griekenland. Ze hadden geen 
bruidsboeket, waarna ik besloot de berm in te 
duiken en er zelf eentje voor ze te plukken.”

Denk je dat mensen je weten te vinden?
„We zijn erg actief op social media, waardoor 
klanten van heinde en verre naar de winkel 
afreizen. Sommige mensen weten niet eens 
waar Losser ligt en toch kunnen ze ons vin-
den. En Enschede is een stuk bekender.”

 – Roxanne van Norde

‘Verlangen naar 
eigen winkel was 
steeds sterker’

 e Tom ten Thije opent op 9 oktober Tom 
Bloemen & Wonen in Enschede. FOTO WOUT 
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Ondernemersloket is blij met komst van 
Levi’s met winkel in de binnenstad
Levi’s strijkt neer in Enschede. 
Het van oorsprong Amerikaanse 
kledingbedrijf opent een vesti-
ging in het stadscentrum. „Een 
mooi merk dat extra bezoekers 
naar de stad kan trekken”, denkt 
accountmanager Duco Hoek van 
het Ondernemersloket van de 
gemeente.

Levi’s heeft 11 vestigingen in het 
land, overwegend in de grote ste-
den in de Randstad. Daarbuiten 
zijn er winkels in Roermond en 
Roosendaal. Dat het bedrijf, vooral 
bekend als producent van jeans-
broeken, nu het oog op Enschede 

heeft vallen, noemt Duco Hoek een 
opsteker.

Kalanderstraat
Levi’s Store opent volgens hem 
over een week of zes de winkel aan 
de Kalanderstraat 10, vlakbij het G.J. 
Van Heekplein. Aan de inrichting 
van het pand wordt al gewerkt. „De 
winkel heeft een oppervlakte van 
bijna 200 vierkante meter en stond 
na het vertrek van Steps lange tijd 
leeg”, aldus Duco Hoek, die namens 
de gemeente bedrijven naar de bin-
nenstad probeert te lokken.

Het kledingbedrijf werd in 1853 
opgericht door Levi Strauss. Naast 

Levi’s beschikt Levi Strauss & Co. 
ook over de merken Dockers en De-
nizen. Hoek reageert is enthousiast 
over de komst van Levi’s. „Het is 
een mooie kwaliteitswinkel die ei-
gen merken verkoopt. Een mooie 
aanvulling voor de straat en de bin-
nenstad.”

Hij toont zich toch positief over 
de ontwikkelingen in de binnen-
stad. „Als je door de stad loopt, zie 
je op steeds meer plekken weer 
nieuwe stickers met verhuurd erop. 
Ik heb het gevoel dat na de moei-
lijke coronatijd de schwung er weer 
in komt. Hopelijk komt vraag en 
aanbod nu beter op gang.”
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Koeriers 
gezocht
Cycloon, de 
grootste fiets-
koerier van ne-
derland heeft 
een vestiging 
geopend in en-
schede. sinds 
deze week rijden 
de herkenbare 
rode bakfietsen 
hier rond om 
post en pakket-
ten te bezorgen. 
achterliggend 
doel is om de 
bezorgmarkt 
duurzamer te 
maken door zo 
min mogelijk ge-
bruik te maken 
van auto’s. er 
wordt nog ge-
zocht naar be-
zorgers die ‘don-
ders mooi’ willen 
fietsen.
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ESV in 
Textiel Race
de enschedese 
schoolvereni-
ging doet mee 
met de textiel 
race twente, 
waarbij kinderen 
in een korte peri-
ode zoveel mo-
gelijk textiel in-
zamelen. Intus-
sen leren ze over 
het belang van 
hergebruiken, 
repareren en re-
cyclen van tex-
tiel. de textiel-
race duurt tot en 
met 15 oktober. 
tien scholen uit 
de regio doen 
mee. de school 
die het meeste 
inzamelt wint 
een schoolreis.

SES wil het
‘Enschedese 
goud’ 
verzilveren

Bert Hellegers
Enschede

E
en mooi voorbeeld van 
zo’n uitbreiding van de 
buurtfunctie is volgens 
Henja Bartelink, direc-
teur van de Stichting 

Enschedese Speeltuinen (SES), de 
speeltuin Voortsweg. Naast de al 
langer bestaande activiteiten en 
clubjes biedt deze speeltuin nu 
onderdak aan dagbesteding Extra 
Puurrr. Oprichter Ellen Oudehin-
ken (36) begon een eindje ver-
derop  in Deppenbroek in de Rijn-
hal met een kleine groep en zorgt 
inmiddels in speeltuin Voortsweg 
voor de opvang van 25 mensen.

Rugzakje
„Allen met een rugzakje. Dat kan 
een verstandelijke beperking, een 
lichamelijke handicap, autisme, 
depressie of psychische stoornis 
zijn. Mensen die zelfstandig of be-
schermd wonen met ondersteu-
ning en hier komen voor de dag-
besteding”, zegt Oudehinken.

Het aanbod van de dagelijkse 
werkzaamheden is heel divers. 
„Sommigen houden zich bezig 
met het onderhoud  in de speel-
tuin, anderen verzorgen de cate-
ring bij vergaderingen die hier 
plaatsvinden en we bieden ook 

zelf allerlei activiteiten aan.”
Ze bulkt nog van de ideeën. „We 

kijken of we een moestuin kun-
nen beginnen. Verder ligt de 
speeltuin aan een fietsroute. Daar 
willen we op inspelen door een 
rustpunt te beginnen, waarbij 
onze mensen koffie en zelfge-
maakte cake serveren. Dat bieden 
we natuurlijk ook aan bij de ou-
ders van kinderen die hier spelen 
en bij andere wijkbewoners.”

Directeur Henja Bartelink van 
de SES knikt instemmend. De 
nieuwe activiteiten in speeltuin 
Voortsweg sluiten volgens haar 
naadloos aan bij de plannen om de 
buurtfunctie van de speeltuinen 
uit te breiden. „We willen de 
speeltuinen voor een groter pu-
bliek interessant maken. Dat kan 
door er activiteiten aan toe te voe-
gen. Net als bij de Voortsweg is er 
ook in Glanerbrug nu dagbeste-
ding. Daar wordt het aangeboden 
door Liberein, specifiek voor ou-
deren. Met als voordeel dat man-
telzorgers wat rust kan worden ge-
geven.”

Als er zich mogelijkheden voor-
doen kan er volgens Bartelink door 
de veranderde organisatie-opzet 
van de SES sneller worden gehan-
deld. De stichtingsraad met voor-
zitters van alle speeltuinen heeft 
plaatsgemaakt voor een raad van 

Met zeventien speeltuinen heeft Enschede, zo 
zei ‘Jantje Beton’, goud in handen. Toch kwam 
de overkoepelende SES in zwaar weer. 
Uitbreiding van de buurtfunctie moet nu meer 
geld in het laatje brengen.

 e SES-directeur Henja Bartelink 
(rechts) en Ellen Oudehinken 
van dagbesteding Extra Puurrr 
in speeltuin Voortsweg. 
FOTO LARS SMOOK

 c Door buurtfunctie speeltuinen te versterken                     kan er meer geld beschikbaar komen

l 
Meer functies en dus 
meer bezoekers 
kunnen zorgen voor 
meer inkomsten

 – Henja Bartelink, 
directeur SES

Een beetje zenuwachtig is Tom ten 
Thije (26) wel. Op 9 oktober gaat zijn 
langgekoesterde droom in vervulling en 
opent hij Tom Bloemen & Wonen in 
Winkelcentrum Stokhorst.

Bekend gezicht! Waar kunnen we je van 
kennen?
„In 2014 heb ik meegedaan aan het SBS-pro-
gramma Hollands Beste Bloemstylist, daar 
word ik nog steeds van herkend! Ook heb ik 
momenteel een shop-in-shop met zijde-
bloemen en droogbloemen bij Frenque In-
teriors in Losser. Ik had het zo druk, dat het 
verlangen naar een eigen winkel met ook 
verse bloemen, woonaccessoires en klein-
meubelen steeds groter werd.”

Waarom voelde dit als het juiste moment? 
„De droom om iets voor mezelf te beginnen, 
was er al van kleins af aan. Toch ben ik eerst 
klein begonnen om feeling te krijgen met za-
ken als in- en verkoop, boekhouding en een 
klantenkring opbouwen. Eerst had ik een an-
der pand op het oog. Helaas was dat al ver-
huurd, maar de makelaar gaf destijds aan dat 
er aan de overkant iets vrij kwam. Ik had de 
plannen alweer in de ijskast gezet toen de ma-
kelaar me opbelde. Ik zag het niet meteen zit-
ten, want eerst zat er een drogist in en alles 
moest dus verbouwd worden. Toch ben ik 
gaan kijken en heb ik de sprong gewaagd. 

Ben je al helemaal klaar voor de opening?
„We zitten nu nog volop in de verbouwing, 
maar ik ben al erg blij met het resultaat. Van-
daag worden er ook allemaal spullen geleverd, 
waardoor het steeds echter lijkt. Op 9 oktober 
gaan we open met feestelijke acties en staan 
de cupcakes klaar.” 

Hoe is jouw liefde voor bloemen ontstaan?
„Al heel jong was ik met bloemen bezig. Toen 
ik in groep 3 zat, zijn mijn oom en tante ge-
trouwd in Griekenland. Ze hadden geen 
bruidsboeket, waarna ik besloot de berm in te 
duiken en er zelf eentje voor ze te plukken.”

Denk je dat mensen je weten te vinden?
„We zijn erg actief op social media, waardoor 
klanten van heinde en verre naar de winkel 
afreizen. Sommige mensen weten niet eens 
waar Losser ligt en toch kunnen ze ons vin-
den. En Enschede is een stuk bekender.”

 – Roxanne van Norde
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