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● B&B Hesselinklanden

van huiskamer
Vanaf 20 euro per
nacht/kamer
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Voortbestaan
’t Ni-je Terphoes
op losse schroeven
ENSCHEDE. De toekomst van wijk-

centrum ’t Ni-je Terphoes in Boswinkel-Oost is onzeker. Bewonerscommissie Oost-Boswinkel, van corporatie De Woonplaats, vraagt om
duidelijkheid. De bijeenkomst van
de stadsdeelcommissie West moet
komende dinsdag opheldering geven over het voortbestaan.

‘De sfeer is heel
persoonlijk, een
gast wordt al
gauw een vriend’
Jan de Vries
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Jan de Vries verhuurt twee kamers van zijn huis in Stroinkslanden via de website AirBnB. foto Reinier van Willigen

‘Niet meer stil in huis’
Jan de Vries verhuurt twee kamers in zijn huis aan
de Hesselinklanden via AirBnB.nl, een internetmarktplaats voor slaapplekken.

I

n z’n jonge jaren jaren reisde hij de wereld
over, nu komt de wereld bij hem over de vloer,
thuis in de Stroinkslanden. Jan de Vries vindt
het prachtig. De 66-jarige Enschedeër runt
sinds eind mei zijn eigen kleine B&B en heeft er
nog geen moment spijt van gehad.
„Ik zag op de televisie een programma over AirBnB en ben toen gaan uitzoeken wat het is en wat
ze doen. Na twee, drie weken was ik het eens met
mezelf: het leek me leuk en spannend om te doen.
Ik ben een aantal jaren gescheiden, en het was af
en toe wat stil in huis. Niet dat ik verlegen zat om
sociale contacten, maar ik miste toch iets. Dan kun
je een chequeboek in je zak steken en de wereld
over reizen, maar je kunt de mensen ook naar je toe
laten komen.”
De Vries zette om te beginnen één slaapkamer
op de site van AirBnB. „24 uur later had ik de eerste
reservering binnen: een jongeman uit Mexico die
drie weken bij het ICT moest zijn. Ik nam hem mee
naar de stad, hij kookte Mexicaans voor me.”
Sindsdien is het een komen en gaan van gasten,

van heinde en verre. Zoals de hobbyfotograaf uit
Milaan, die op zoek was naar overblijfselen van de
Polaroidfabriek. Of de voormalige bankdirectrice
uit Istanbul, die genoot van een glaasje wijn en goede gesprekken op het terras in de tuin. De Noorse
meid, die om hulp vroeg bij het zoeken naar een
studentenkamer. De progammeur uit India, het jurylid van de Military Boekelo-Enschede. „Zoveel
verschillende mensen, zoveel verschillende verhalen. Ieder met zijn eigen cultuur. Daar steek je altijd wat van op.”
De Vries geniet van zijn rol als gastheer. Hij doet
er alles aan om het zijn bezoekers naar de zin te maken. De kamers zijn zorgvuldig ingericht en van alle gemakken voorzien, tot aan schoensmeer toe.
Minstens zo belangrijk vindt hij de persoonlijke
aandacht. „Je maakt de mensen wegwijs. Waar is
de supermarkt, waar rijdt de bus, wat is er te doen
in Enschede?”
Zelf droomt ie van een reis naar Rio de Janeiro.
„Ik weet zeker dat ik daar een kamer boek via AirBnB. Dat lijkt me leuker en avontuurlijker dan een
hotel waar iemand achter de balie zit die niets over
de stad kan vertellen.”

Reisbureau Westbound Travel schuift, vooruitlopend op de ingebruikname van
het nieuwe deel van winkelcentrum Stokhorst, een paar pandjes
op in het bestaande deel. „We
konden het pand kopen en van
die mogelijkheid hebben we gebruikgemaakt”, vertelt Peter
Vroom van Westbound Travel.
„We zien een mo0i winkelcen-
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Makelaar verwacht met
een week of twee meer
huurders bekend te
kunnen maken

Volgens de bewonerscommissie Oost-Boswinkel zou een sluiting het vernieuwde Oost-Boswinkel een ‘valse start’ bezorgen. foto Annina Romita
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www.airbnb.nl

Westbound Travel
schuift op in Stokhorst
ENSCHEDE.

Het centrum aan de Noordhollandlaan, dat eigendom is van De
Woonplaats, staat sinds 1 september leeg. Welzijnsorganisatie Alifa
verliet het pand op 1 oktober, en
er is nog geen nieuwe huurder gevonden. Als er niets verandert, verdwijnt ’t Ni-je Terphoes na de jaarwisseling.
De bewonerscommissie wil
echter dat het wijkcentum blijft.
In de vergadering van de stedelijke commissie van afgelopen dinsdag hield secretaris Maurits Acket
namens de bewonerscommissie
een pleidooi voor het behoud.
Over de toekomst van ’t Ni-je
Terphoes wordt al lang gesproken.
,,De gesprekken tussen De Woonplaats en het Stadsdeelmanagement West duren voort”, gaf
Acket afgelopen dinsdag aan. „We
willen helderheid over het voortbestaan door een duidelijke uitspraak van de gemeente, waaraan
later gerefereerd kan worden.”
De secretaris stelt dat de bewonerscommissie het afgelopen halfjaar niet direct betrokken is ge-

weest bij de mogelijke plannen
voor het wijkcentrum. „Telkens
als we navraag doen, krijgen we
positieve signalen te horen.”
De situatie is op dit moment
niet zo gunstig, constateerde
Acket dinsdag. „Een flink deel van
het woningbezit van corporatie
Ons Huis wordt nu verhuurd onder de Leegstandswet. Verder gaat
een deel van De Woonplaats-huizen tegen de vlakte en wonen vijftig zogeheten terugkeerders in
wisselwoningen.”
De bewonerscommissie wil dat
’t Ni-je Terphoes openblijft, want
een eventuele sluiting zou het vernieuwde Oost-Boswinkel een ‘valse start’ bezorgen. „Het zou overduidelijk in tegenspraak zijn met
de uitgangspunten van de wijkherstructurering. Bewoners en de bewonersorganisaties willen graag
betrokken worden bij de plannen
voor het wijkcentrum, al was het
maar om het financiële plaatje
rond te krijgen.”
De bewonerscommissie wil
dan ook dat de activiteiten in ’t
Ni-je Terphoes voortgezet worden. „We willen de mensen bij elkaar houden en met de nieuwe bewoners een nieuwe wijk opbouwen. De afgelopen maanden zijn
er nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals het Trefpunt Terphoes
en Activiteitenteam Boswinkel.
Het zou heel erg zijn als het doek
valt voor het wijkcentrum.”

trum ontstaan. Dat geeft vertrouwen.” Het reisbureau heeft ook
vestigingen in Stadsveld en Losser.
Voor Stokhorst is onder meer
de vestiging van de supermarkten Lidl en Emté en Kruidvat zeker. Peter Rotteveel van makelaar
Snelder Zijlstra verwacht met
een week of twee meer huurders
bekend te kunnen maken. Volgens de bedrijfsmakelaar is de belangstelling voor Stokhorst goed.
Hij zegt op dit moment te onderhandelen over winkeloppervlaktes van 170, 150, 120 en 50 vierkante meter. „Met vier partijen zijn
we over die ruimtes in de finale
fase”, aldus Rotteveel.

Vogels bewonderen
GLANERBRUG. De Glanerbrugse
vogelvereniging De Goudvink
houdt vandaag en morgen haar
jaarlijkse tentoonstelling. Bijna
driehonderd diverse vogels zullen te zien zijn in het clubge-

bouw van De Goudvink, op
sportpark Het Bultserve, aan de
Kerkstraat 92A in Glanerbrug.
Openingstijden: zaterdag van
10.00 tot 20.00 uur en op zondag
van 10.00 tot 16.00 uur.

OOK ELKE ZONDAG OPEN
van 10.00 tot 17.00 uur

di. 24 november

info en aanmelding
tuincentrumborghuis.nl

Vliegveldstraat 2, Deurningen
T. 074-2761010 tuincentrumborghuis.nl

