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Van de voorzitter

Woord van de nieuwe voorzitter
Ik hoop allereerst dat het u allen goed gaat.
Ja die corona pandemie houdt ons aardig bezig. Het zijn
onzekere tijden, want we krijgen te maken met steeds
veranderende maatregelen en als het virus je treft kan dat
heel grote gevolgen hebben.
En ja u ziet het goed, BON heeft een nieuwe voorzitter,
een opvolger van Tonny Noordman die de afgelopen vijf
jaar onze voorzitter was en daarvoor was hij ook al 20 jaar
penningmeester. Na 25 jaar was het echter genoeg voor
hem geweest. Dat vinden we jammer, maar we mogen
hem ook wel heel dankbaar zijn.
Alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg was gaven kort
daarop ook Corrie Leussink en Joanna Jorna te kennen dat
ze stoppen als bestuurslid van BON. Corrie was ook acht
jaar een van de drijvende krachten van BON en Joanna is
ook maar liefst 25 jaar een trouw bestuurslid geweest.
Er was dus werk aan de winkel voor het zittende bestuur,
de functies binnen het bestuur moesten worden
herverdeeld en we moesten op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Intussen zijn we er in geslaagd om één
nieuw bestuurslid te vinden. Dit is Erik Vos geworden, we
hebben hem hartelijk welkom geheten. U begrijpt dat we
er nog wel meer nieuwe bestuursleden bij willen hebben.
Zoals overal geldt ook hier: vele handen maken licht werk.
Als het u wat lijkt of als u er wel eens over hebt gedacht,
kom gerust eens langs om te praten of loop gewoon eens
een poosje mee om te kijken of het iets voor u is. Naast
vergaderen en organiseren houden we ook wel van een
stukje gezelligheid.
Corona heeft ook gevolgen gehad voor de activiteiten
van BON. Veel activiteiten in de wijk zijn afgelast,
vergaderingen gingen niet door, het spreekuur werd
gestaakt, toen weer opgestart en nu weer gestaakt. We
vergaderen op dit moment nog wel met inachtneming
van alle coronaregels en we zijn erin geslaagd om dit keer
ook weer een BON blad in elkaar te steken.
Veel leesplezier en blijf gezond.
Met vriendelijke groet
Fred Holtkamp - voorzitter
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Waar kunt u terecht?
Spreekuur
Bewonersoverleg de Nijverheid,
De Bouwmeester, Marthastraat 20 - 7555 DX Hengelo
074 - 2 470 598
De Wijkagent, Welbions, Noaberwijk en BON
Elke dinsdag van 16.00 - 17.30 uur
Afhaal zakken tbv hondenpoep
Tijdens de zomervakantie is de Bouwmeester gesloten
Meldingen openbare ruimte tel. 14074
Voor het onderhoud van:
*
trottoirs en straten
*
groenvoorzieningen
*
speelvoorzieningen
*
straatlantaarns
*
riolering
*
melden overlast o.a hondenpoep
Melding kan ook via www.hengelo.nl of via de gratis
applicatie BuitenBeter voor de smartphone.
Wijkcentrum VertierKwartier
tel 074 - 3 578 852
Welbions tel. 074 - 2 468 300
Paul Krugerstraat 44 7551 GX Hengelo
* Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 8.00 - 12.00 uur
Wij adviseren u tijdens onderstaande tijdstippen te bellen.
* Medische aanpassingen aan de woning:
08:00 tot 08:45 uur
* Beheer of onderhoud aan de woning:
08:15 tot 09:00 uur en 13:15 tot 14:00 uur
Eventuele schade of verzoek om onderhoud bellen met
Welbions. Tel. 2 468 300
Mailen: klantenservice@welbions.nl

www.denijverheid.nl

Noaberwijk - tel. 06 - 36364600
Bereikbaar: Maandag t/m donderdag van 10:00 - 12:00 uur
in de Bouwmeester.
E-mail: info@noaberwijk-nijverheid.nl
De volgende reparaties aan huurwoningen moeten
rechtstreeks worden doorgegeven (24 uur per dag).
*
Geas Energiewacht (cv-ketel)
053 - 852 85 00
*
RRS (riool/gootsteenverstopping):
053 - 428 57 47
*
Ten Brummelhuis (glasschade)
074 – 2 771 8 51
*
Vitens (storingsnummer)
0800 - 0359
		
Afhalen grofvuil tel. 0900 – 8 520 111
Voor ophalen van grofvuil kan een afspraak worden
gemaakt met de sector Twente milieu.
Politie Hengelo tel. 0900 - 8844
Vragen naar Frank Hardick (wijkagent)
Huisartsenpost
Voor spoedeisende huisartsenzorg ‘s avonds, ‘s nachts, in
het weekend en tijdens de feestdagen.
Van 17:00 tot 08:00 uur de volgende ochtend.
tel. 088 - 555 11 55 - Altijd eerst bellen
Geerdinksweg 143a 7555 DL Hengelo
Dienst Apotheek voor avond en weekend
tel. 0774 - 2 596 016
Geopend: ‘s Nachts: zaterdag, zondag en feestdagen
van 18.00 – 8.00 uur.
Geerdinksweg 143b 7555 DL Hengelo
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Elisahof
De nieuwbouw aan de Elisabethstraat nadert zijn
voltooiing. Het complex, met 40 (koop)woningen
en 24 (huur)appartementen, heeft de naam Elisahof
gekregen.Nadat de flats waren gesloopt heeft het
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terrein jarenlang braak gelegen, maar eind dit jaar
zullen de eerste bewoners er gaan wonen.
Hierbij een kleine impressie van de nieuwe
woningen.
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Klokken in de toren
Als u regelmatig langs het Wilderinkhuis komt dan
is het u vast wel eens opgevallen dat die klokken
niet op tijd lopen. Sterker nog, ze geven alle drie een
andere tijd aan en niet één de juiste tijd. Dat vinden
we niet kunnen, want juist het Wilderinkhuis met
haar karakteristieke toren vinden we toch wel heel
beeldbepalend voor onze wijk, maar dan moet het
plaatje natuurlijk wel kloppen. BON is dan ook in
gesprek gegaan met de beheerder van Wilderinkhuis
en het klokkenbedrijf. Het blijkt dat vorig jaar bij
installatie van nieuwe klokonderdelen niet alle
onderdelen zijn vervangen. Dat blijkt achteraf te
optimistisch te zijn geweest en nu zullen een aantal
onderdelen alsnog vervangen moeten worden.
BON heeft nu opdracht gegeven de klokonderdelen
alsnog te vervangen zodat alle drie de klokken gelijk
en op tijd gaan lopen. Helaas gooit corona ook hier
roet in het eten want ook bij de planning van de
reparatie in dit verzorgingshuis is het nu moeilijk
afspraken maken. We weten dus nu helaas nog niet
wanneer de reparatie uitgevoerd gaat worden.

Nieuw bestuurslid: Erik Vos
Hallo allemaal,
Sinds oktober ben ik bestuurslid bij BON en mij is
gevraagd om mij even voor te stellen.
Mijn naam is Erik Vos, ik ben 49 jaar en getrouwd met
Claudia.
Mijn hele leven woon ik al in de Nijverheid en ben er ook
naar de Wilderinksschool gegaan.
In de loop der jaren heb ik veel zien veranderen in de
Nijverheid, van sloop tot renovatie tot nieuwbouw van
huizen en appartementen.
De komende jaren staat er nogal wat op het programma
binnen de Nijverheid, zoals het
aardgasvrij maken van de woningen en het Mariastraat
project.
Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de
leefbaarheid in de Nijverheid.
Erik Vos
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Nieuwe puzzel
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Beukennootje
Binnen
Blaadjes
Boek
Bos
Bruin
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Geel

D
G
O
V
E
E
A
R
H
R
N
E

J
E
E
O
Z
N
E
N
N
I
B
N

E
L
K
R
J
G
N
G
W
F
E
S

S
S
A
E
E
N
E
O
B
S
G
T

H
A
S
N
E
D
M
R
O
W
E
O

Guur
Haardvuur
Herfst
Kaal
Kastanjes
Koud
Laarzen
Paddenstoel
Regen

L
R
J
G
H
E
R
F
S
T
L
E

O
A
E
O
T
B
R
U
I
N
J
L

Regenjas
Struik
Thee
Vogels
Wind
Worm

Oplossing:

-

-

-

De prijswinnaars van de vorige puzzel zijn:
Yolanda Olthof en mevr. Elfring

Deze keer een streeppuzzel.
Als alle woorden zijn
weggestreept, vormen de
overgebleven letters een zin.
We wensen iedereen veel
puzzelplezier.
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Oplossing sturen naar:
BON, Marthastraat 20
7555 DX Hengelo
Of in de brievenbus, Marthastraat 20
Uiterste inleverdatum: 31 maart 2021
Uw oplossing voorzien van naam, adres en telefoonnummer.
Onder de goede inzendingen wordt een heerlijke taart verloot!
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Hoera het Agathaplein en Jacobastraat zijn klaar
Het heeft even geduurd voordat de
Jacobastraat en Agathaplein af waren,
maar nu is het zover.
Het ziet er mooi en verzorgd uit,
zelfs de bomen in de straat en de
kerstboom bij de Plus zijn al geplaatst.
Kerstboom is nog wel wat klein maar
met de jaren zal deze mooi uitgroeien
en met de feestdagen een mooie
kerstsfeer kunnen geven.
We hebben het ook even aan
de manager van de Plus Kay
Scheggetman gevraagd. Hij is zeer
tevreden met het resultaat.
“We zijn erin geslaagd om het voor alle
partijen zo goed mogelijk in te richten.
De veiligheid is vergroot doordat er nu
meer zicht is en doordat er geen auto’s
meer langs de straat geparkeerd staan.
De komende tijd gaan we nog kijken
of we het parkeerterrein wat kunnen
opfleuren, ideeën zijn welkom”
Het nieuwe plein is wel even
wennen voor alle gebruikers, want
wat zijn de verkeersregels op dit
plein? We hebben het aan de
verkeersdeskundige van de politie
gevraagd. Nadat deze is komen kijken
vertelde hij het volgende.
“De situatie van de aansluiting van de
Jacobastraat met het Agathaplein was
in het verleden een uitrit-constructie. Dat
betekende dat alle bestuurders komend
van het plein het overige verkeer voor
moesten laten gaan. Er is nu gekozen
voor een “Schared- space inrichting” en
dat betekent dat de wegen ten opzichte
van elkaar gelijkwaardig zijn en dus
rechts altijd voorrang verleend moet
worden.
Zo, dat is wel een hele verandering
voor alle deelnemers. Iedereen die dus
van rechts komt heeft voorrang en ook
opletten op fietsers en voetgangers.”
www.denijverheid.nl
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Energiecoach Wilma Steggink
Mijn naam is Wilma Stegink. Sinds juni 2019 ben ik bij Welbions
actief als energiecoach.
In deze rol kijk ik, samen met huurders, naar de mogelijkheden
om duurzaamheidsmaatregelen te laten uitvoeren in de woning.
Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar technische maatregelen maar
ook naar adviezen aan bewoners om energie te besparen. Dit
is eigenlijk altijd maatwerk omdat de wensen van mensen erg
verschillend zijn. Maar ook de mogelijkheden die er zijn voor een
woning zijn niet hetzelfde. Bij het uitvoeren van aanpassingen aan
de woning houden we bijvoorbeeld rekening met de plannen op
het gebied van onderhoud. Ook kijken we welke effect het heeft
voor u als huurder. We geven altijd eerlijk advies en we willen dat
het de huurder uiteindelijk geen extra geld kost en het liefst dat de
huurder geld bespaard.
Door in gesprek te gaan krijgen wij ook beter in beeld wat er speelt
bij onze huurders. Als u een vraag heeft of graag een keer een
adviesgesprek wilt voeren hoor ik dat dan ook graag. U bereikt mij via het algemene nummer van Welbions
074 24 68 300 of via energiecoach@welbions.nl.
Ik hoor graag van u!
Wilma Stegink

Nieuwe directeur Welbions
Vanaf november mag ik in de omgeving werken waar ik al
ruim dertig jaar woon. Ik ben er trots op dat ik bestuurder
word bij Welbions; graag draag ik mijn steentje bij
aanbelangrijke thema’s als prettig wonen, betaalbaarheid
en duurzaamheid.
Helemaal onbekend ben ik niet in de corporatiewereld; ik
was onder meer bestuurder bij woningcorporatie Elkien in
Friesland en daarvoor bij Woonservice Drenthe.
De komende maanden ga ik me verder verdiepen in
de vraagstukken die er zijn voor Hengelo en Borne en
op de fiets verken ik alle wijken en buurten. Bij u in de
wijk spelen natuurlijk twee belangrijke ontwikkelingen;
het volledig vernieuwen van de buurt Mariastraat/
Geerdinksweg en het aardgasvrij maken van de Nijverheid.
In deze bijzondere tijd is het wat lastig om u persoonlijk
te ontmoeten, maar in de toekomst kom ik u wellicht een
keertje tegen in de Nijverheid.
Voor nu wens ik u alle gezondheid!
Harro Eppinga
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Boek: “Gelukkig leef ik nog”
Mijn naam is Eric Hochstenbach. Na decennia
aarzelen is het dan eindelijk gelukt.
In juli 2020 is mijn boek “Gelukkig leef ik nog”
gepresenteerd bij Hotel van der Valk.

begrijpt’ (dit ken ik niet). Ik zit altijd dan te wachten
op de ‘genadeklap’ doordat ik telkens als het er op
aan komt genegeerd wordt en/of tegen dovemans
oren moet ‘praten als Brugman’

I.v.m. aangeboren beperkingen voelde ik me
genoodzaakt om over de vele hindernissen en
de vele discriminaties in mijn leven een boek te
schrijven.
Het allermooiste was dat ik telkens datgene moest
doen, wat ik beslist niet kan in verband met mijn
aangeboren beperkingen. Hierna mocht ik pas
datgene doen, waarvoor ik gekomen was.

Ik hoop met mijn boek “Gelukkig leef ik nog” en
de diverse eenmansacties dit punt een keer op de
landelijke politieke agenda te krijgen.

Alle ‘geleerden’ zeiden na de operatie in 1954
alvleesklier (AVK) tegen mijn ouders:
‘Dat kereltje wordt hooguit zeven
jaartjes’. Vandaar deze titel.
Pas eind jaren negentig ben ik
begonnen met het ageren hiertegen
met ‘bloed zweet en tranen’. Vóór
deze periode vond ik het heel
normaal dat een persoon met
meerdere aangeboren beperkingen
alleen maar plichten had en geen
rechten.

-----------------Het boek: “Gelukkig leef ik nog is te bestellen via;
Email adres. hochstenbach_eric@hotmail.com
De kosten zijn €17,50 exclusief verzending, maar ik
breng hem graag langs.

In mijn boek noem ik dat ‘een
eenmansactie door het hele land’.
Natuurlijk vecht ik middels deze actie
ook voor: meer waardering, begrip
en respect voor de medeburgers met
een (aangeboren) beperking, onder
andere in het mediapark in Hilversum
en ook op het Binnenhof in Den
Haag,
Helaas krijg ik daar vaak geen
medewerking voor mijn actie.
Volgens mij denken zij: “Het moet niet
te gek worden met deze groep van
medeburgers met een (aangeboren)
beperking. Ze kosten al ‘bergen met
zorggeld’ en nu willen ze ook nog
rechten hebben”.
Ik ben al vele decennia bang voor
iemand die mij wel ‘verstaat en/of
www.denijverheid.nl
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Interview Vishandel de Bakvis
In een eerder interview in september 2012 werd
al beschreven hoe welkom een nieuwe viskraam
was na het verdwijnen van de viswinkel op het
Krabbenbosplein. Dat ze als dochter van een slager
stage ging lopen bij een visboer en dit zo leuk vond
dat ze er haar beroep van heeft gemaakt.
Nu jaren later staat ze er nog steeds en het gaat
goed. We staan hier nu al weer 8 jaar vertelt
Marloes, we staan hier op het Jacobaplein van
woensdag t/m zaterdag, maar daarnaast staan we
ook met carnaval bij het café in Tilligte en zomers
op de kermis in Weerselo. Verder zijn we ook vaak in
bejaardenhuizen te vinden.
Het Milieu staat bij ons ook hoog in het vaandel:
binnenkort hebben we helemaal de overstap
gemaakt van plastic naar papier en we werken
alleen met duurzaam gevangen vis dat onder het
MSC waarmerk valt. Ook aan verspillen hebben we
een broertje dood, alles wat aan het eind van de dag
over is gaat naar een bejaardenhuis.
Sinds 3 jaar heeft Marloes een relatie met Gerjo
Hollink, vertelt ze vrolijk als altijd en het gaat zo
goed tussen ons dat we vorig jaar zijn getrouwd.
Gerjo staat nu ook in de wagen en helpt met de
verkoop, het samen werken gaat ons erg goed af.
Achter op de wagen staat nu dan ook Mollink en

Buxushaagjes

Daar hebben we het al eerder over gehad; het gaat
erg slecht met de buxushaagjes in de wijk. Dat komt
door de buxusmot en die beestjes zullen voorlopig
ook niet verdwijnen. In het verleden zijn veel van die
haagjes geplaatst in opdracht van woningcorporatie
Welbions. Na overleg is er door Welbions besloten
dat de haagjes door hen vervangen zullen worden,
10

Hollink. Vol trots vertelde Marloes dat ze al weer
een aantal maanden zwanger is en intussen weten
we dat ze bevallen is van een gezonde jonge zoon.
Het gaat goed met de trotse ouders en het jonge
visboertje. Ook vertelt Marloes dat ze vorig jaar een
nieuwe wagen hebben laten bouwen, waar ze nu
wel erg blij mee en ook trots op zijn. De wagen ziet
er mooi uit en het is prettig werken. We kunnen nu
ook zelf friet snijden en bakken. Verder bieden we
ook menuutjes aan bijv. een bakje friet, kibbeling,
saus en rauwkost. Zo blijven we ons steeds verder
ontwikkelen.

maar dat bewoners voortaan zelf het onderhoud
voor hun rekening moeten nemen. Dat is natuurlijk
een mooi aanbod. Heel lang was nog steeds niet
bekend welke haagplantjes zij als vervanging voor
de buxus willen. Ondertussen staan al die bruine
hagen er maar treurig bij. Hier en daar zie je al dat
mensen zelf het initiatief nemen omdat ze niet
langer willen wachten en zelf een keuze maken voor
een bepaalde haagplant. Dan kan het natuurlijk
wel gebeuren dat het rustige straatbeeld met veel
dezelfde haagjes gaat veranderen.
Gelukkig hebben we net op tijd voor het BON blad
bericht van Welbions gekregen dat de buxushagen
vervangen gaan worden door taxushagen. De
huurders zullen hier nog per brief over worden
geïnformeerd. Op dit moment is nog niet bekend
wanneer de uitvoering van het project gaat starten.
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Bedrijvigheid in de Nijverheid
Naam				

Straat Naam					

Straat

Vrije Voeten pedicure salon	Adastraat Bella Italia	Krabbenbosweg
Action			Agathaplein Pedicure “Suzan voor fijne voeten” Krabbenbosweg
De bakvis	Agathaplein Solution-Fit		Krabbenbosweg
Fysiotherapie Wooldersteen	Agathaplein Shoarma Memoli		Krabbenbosweg
Plus supermarkt		Agathaplein Unica Building Services	Krabbenbosweg
Fysio therapie Zuid		Breemarsweg Voordeel Adviseur	Krabbenbosweg
Necla’s hairfashion	Breemarsweg Pedicure Bloemendaal	Marijkestraat
Aaftink voegbedrijf	Geerdinksweg Hondentrimsalon Renca	Marthastraat
Afhaal Chinees Lotus	Geerdinksweg Adm. en bel. advies kantoor Schulte

Oelerweg

Galerie de Kunst van Kunst	Geerdinksweg Boekhandel Anti - Keer	Oelerweg
Geerdink fietsen		Geerdinksweg Bistro de Pepperpot		Oelerweg
Jansen’s tombola		Geerdinksweg Coiffure For You	Oelerweg
La Rosa bloemen/kado	Geerdinksweg Salon Henry	Oelerweg
Mastenbroek Inkomensadvies	Geerdinksweg Linderhof installatietechniek	Oelerweg
Osteopathie	Geerdinksweg Pizzeria Lo Stivale	Oelerweg
Administratiekantoor Postma	Krabbenbosweg Netto Tank	Oelerweg
A&L Accountans	Krabbenbosweg Kapsalon Edmond	Onland
Artras computer repair	Krabbenbosweg Maison Sharon Coiffures

Paulinastraat

Kapsalon Braham Coiffure’s	Krabbenbosweg Time2Move	Paulinastraat
Gigengack botsauto’s	Krabbenbosweg Kapsalon Leus
Hondensalon Renaa	Krabbenbosweg Cafetaria de Kastelein

Venderinksweg
Wilderinksstraat

InCtrl. Arbeidsbemiddeling	Krabbenbosweg Verloskundigen Praktijk Dora Wilderinksstraat
Kokkie de Tukker	Krabbenbosweg Barbershop 2 Tigh T.		

www.denijverheid.nl

Wilderinksplein

Stichting BewonersOverleg de Nijverheid
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Nieuwbouw Elisahof

