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Voetbalspeeltuin bij SC Enschede
Voetbalclub Sportclub Enschede wil meer jeugd aan zich
binden en daarom begint het
maandag met een voetbalspeeltuin. De speeltuin moet
de voorloper worden voor de
nieuw te vormen sportcampus
Diekman. De tuin is bedoeld
voor spelertjes van 4 tot en met
9 jaar. In de eerste zes weken
hebben ze gratis toegang.
De opening komende maandag
om 16.00 uur zal worden verricht door Michiel Jansen,
hoofd jeugdopleidingen van FC
Twente.
„Wij zijn een samenwerking

aangegaan met de buitenschoolse opvang van Humanitas en gaan in de toekomst ook
samenwerken met Scoren in de
wijk van FC Twente”, aldus
Hans van den Berg, technisch
coördinator van SC Enschede.
„In de voetbalspeeltuin worden
kinderen uit alle wijken van de
stad Enschede beziggehouden
met diverse spelvormen.”
De kleintjes die de grondbeginselen van de voetbalsport
onder de knie willen krijgen
worden speels vermaakt door
trainers op het minisoccerkunstgrasvoetbalveld.

FOOD FESTIVAL

■ Het O&O-plein van de campus bij de Universiteit Twente was
gistermiddag het decor van het Indonesische Food Festival.
Het was de zevende keer dat de Enschedese tak van de nationale Indonesische studentenvereniging (ISA) het evenement
organiseerde. Het is de bedoeling dat het evenement ook volgend jaar weer een vervolg krijgt. FOTO ROBIN HILBERINK
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Cannatheek geeft
informatie over hennep

Nieuws op televisie
bij 1Twente

Cannatheek Enschede gaat
vanaf juni elke zaterdag tussen
11.00 uur en 17.00 uur gratis
toegankelijke presentaties over
de geneeskrachtige eigenschappen van cannabis, hennep, geven. In de Cannatheek
is een speciale presentatieruimte ingericht waar telkens
20 tot 25 man plaats kunnen
nemen. Een presentatie duurt
45 minuten. Daarin worden de
belangrijkste eigenschappen
van cannabis belicht. Info:
canna-theek.com

Op 1Twente is vanavond om
18.00 uur het nieuws van vandaag te zien, met daarin een
reportage van het Indonesische Foodfestival. Aansluitend
Mijn spirituele zoektocht. In
negen afleveringen neemt
Marlieke Gortmaker de kijkers
mee op een persoonlijke zoektocht naar spiritualiteit. Beide
programma’s worden elk uur
herhaald. 1Twente is bij Ziggo
te ontvangen op het digitale
kanaal 40 en bij KPN, Telfort
en XS4ALL op 1317.

Opening
Perron 22
ENSCHEDE Perron 22, het
nieuwe borrel- en dinercafe aan
het Stationsplein 1, opent vrijdag
de deuren. Het nieuwe horecaetablissement viert drie dagen
feest. Er worden duizend hamburgers uitgedeeld en er zijn optredens van Lange Frans, Yes-R
en andere lokaal en nationaal bekende artiesten bij de opening.
Perron 22 is door crowdfunding
tot stand gekomen. Het café
heeft 350 zitplaatsen. In het interieur is het treinstation inclusief
tickethokjes, stationsklok en
veel staal terug te vinden.
Eerder waren MacBerlijn, Forum
en Mad Hatter in het pand gevestigd.

Oud-stadsdichter Moes Wagenaar is het

Wegwijzer in een
De puberteit is
het
niemandsland
tussen kindertijd
en volwassenheid.
Zoek daar maar
eens richting als je
jong bent. Moes
Wagenaar helpt.

Toon Mesman
Enschede

Pubers zijn wel eens het noorden
kwijt. Moes Wagenaar is er om
hun kompas te ijken. Dat doet ze
met Over Doelen en Dromen, haar
project voor tweede- en derdeklassers in het voortgezet onderwijs. Dat jongeren hun ‘hele ik’
veilig mee naar school kunnen nemen en met open blik de toekomst beschouwen. Met de aantekening dat de toekomst morgen
kan zijn, of volgend jaar, over tien
jaar of ooit. Hun ‘hele ik’ klinkt gespleten, dat is het ook wel vanwege de invloed van de sociale
media.

beuren er ongelukken. Volgens
Wagenaar bij kinderen die hun
klasgenoten niet vertrouwen en
thuis niets kwijt kunnen. Of denken te kunnen. Ze vertelt van een
interview met een meisje uit een
meer dan keurig gezin dat alles op
orde had. „Het hield haar problemen voor zich, bang dat ze haar
ouders zou afvallen. Ze dacht dat
ze niet mocht falen van haar hoogopgeleide vader en moeder. Haar
beeld bleek niet te kloppen.”

Levenskunst

Over Doelen en Dromen kiemde
tijdens het stadsdichterschap van
Moes Wagenaar. Ze schreef elke
maand een portretgedicht van een
Enschedeër. Trouwe lezers herinneren zich vast de serie die in 2011
Glimlach
Jongeren laten op de sociale media en 2012 in de krant stond. Ze wilde
vaak alleen hun goede kant zien, de levenskunst van stadsgenoten
alleen de glimlach, alsof het leven voor het voetlicht brengen, gekopeen feest is. Wagenaar: „De slechte peld aan de actualiteit. „Ik wilde
kant negeren ze liever als het even meer dan alleen verhalen vertelkan. Het is verleidelijk voor ze om len. Ik wilde laten zien hoe integer
een deel van zichzelf thuis te laten. gedrag ook samenhangt met een
Het leven van je vrienden is per- mooie maatschappij.” Met poëzie
is dat best lastig
fect, dus jouw leover te brengen,
ven is perfect.
Anders ben je
zegt ze nu, omdat
maar een sukkel.
die vrij ontoegankeDat kan doorlijk is. Vandaar dat
broken worden
ze, stadsdichter-af,
door er af en toe
op het thema voortin de klas over te
borduurde als theapraten.
Dat
termaker. Theater is
merkten we vobehapbaarder.
rig jaar al bij de
Wagenaar kwam
pilot van ons
als vanzelf bij het
project. Er zijn
onderwijs uit. Daar
waar jongeren hun
kinderen in tra- — Moes Wagenaar
plek in de wereld
nen uitgebarsten. Zoals kinderen die vroeger nog moeten vinden. Hoe ze zich
werden gepest en nu het hoogste verhouden tot volwassenen en
woord voeren zijn. Niet dat het zich de vraag stellen: hoe wil ik
een vreselijk groot probleem is, zelf volwassen worden? Ze had zo
maar er zijn kinderen die tussen al een idee van haar project toen ze
wal en schip vallen.” En dan ge- onverwacht de zorg over een

Het leven van
je vrienden is
perfect, dus
jouw leven is
perfect
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kompas voor jongeren die worstelen met sociale veiligheid

rare wereld
pleegdochter van 16 kreeg. Ze
spreekt van een verdiepingsslag.
Haar pleegdochter vertelde hoe het
er op school en bij de jeugd aan toe
ging. Zij had ook de donkere kant
meegemaakt. Haar pleegdochter is
de inspiratiebron voor de monoloog in het theaterstuk waarmee
Over Doelen en Dromen eindigt.
Praten met elkaar en luisteren,
het lijkt zo normaal maar is op
school toch een ondergeschoven
kindje. Middelbare scholen zijn
vakgericht met weinig ruimte voor
huilonderwerpen. Docenten willen nogal eens een verdedigingswal
opwerpen. Wagenaar tekende een
opmerking van een mentor op: ‘Ik
hoor wel eens dat jongeren worden
gepest op sociale media, maar dat is
niet onder schooltijd, dus dan is het
toch niet de taak van de school om
daar wat aan te doen?’ Ter vergoelijking: „Het is geen makkelijke doelgroep en ze zijn er niet voor opgeleid. Het zijn pubers die de grenzen
opzoeken.”
Over Doelen en Dromen rust op
twee pijlers: pubers moeten zich op
hun gemak voelen in de klas. Wagenaar noemt het sociale veiligheid.
Ze brengt haar lessen van de portretgedichten in praktijk.

zien.” Het is niet van ‘Ik hoop dat
mijn opa volgend jaar nog leeft’,
maar ‘ik ben van plan nog leuke
dingen te doen met mijn vrienden’.
Of: ‘Ik word gepest en ik wil niet
meer gepest worden’. En: ‘Ik zit tot
heel laat op mijn mobiel. Mijn ouders zeggen er niets van. Toch wil ik
dat veranderen.’
Moes Wagenaar is in 1981 geboren in Enschede. Ze studeerde wijsbegeerte van wetenschap, technologie en samenleving aan de UT en
is filosoof. Ze is even minder van de
wetenschap en meer van de maatschappij. „Ik kijk naar sociale processen. Waarom gaat het niet zoals
het moet gaan en hoe kan dat omgebogen worden. En welke rol kan
verbeelding daarin spelen.”

Volwassen

Interessant voor 13- en 14-jarigen
die zich afvragen wat ze moeten
doen. „We hebben de volwassen
wereld soms raar ingericht. Als je
jong bent weet je dat er iets niet
klopt. Maar ze zitten ook met de
vraag waarom bijvoorbeeld een docent schreeuwt in de klas. Waarom
doet hij dat? Volwassenen liegen
ook vaak. Een kind
merkt dat.” Dan
kun je de reactie
verwachten dat een
kind zegt dat hij
het zelf wel uitToekomst
zoekt en zich afzet
En dan is er de toetegen de gevestigde
komstverwachting.
orde. „Het zou dan
Waar ga je naartoe
wel handig zijn als
en wat wil je worer een paar verstanden behalve rijk.
dige volwassenen
Daarvoor werkt ze — Moes Wagenaar
in de buurt zijn.
samen met de UT,
afdeling psychologie. Het heet fu- Volwassenen die zeggen: die volturing, ofwel de toekomst verbeel- wassenen doen het niet zo goed.
den. Moes Wagenaar: „Die toe- Het zou mooi zijn als het leerkrachkomst kan ook morgen zijn. Dat ze ten zijn die het moreel kompas van
weten dat ze zelf een stem hebben de pubers ijken.”
in hoe de toekomst eruit komt te ■ overdoelenendromen.nl

Volwassenen
liegen ook
vaak. Een kind
merkt dat

Tegen boom gebotst
ENSCHEDE Een vrouw is maandagavond gewond geraakt bij een
botsing met haar auto tegen een
boom aan de Zonnebeekweg in het
buitengebied van Enschede.
De automobiliste verloor door
nog onbekende oorzaak de macht

over het stuur en reed pardoes tegen de boom aan.
De bestuurster is met onbekende
verwondingen naar het ziekenhuis
gebracht. De auto is door het ongeluk total loss geraakt en moest worden afgesleept.

! Moes

Wagenaar: ,,Ik
kijk naar sociale processen. Waarom gaat
het niet zoals het
moet gaan en hoe kan
dat omgebogen worden.” FOTO ANNINA ROMITA

