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Gebruik gebouw, leeuwerikstraat 36
Naar aanleiding het definitieve besluit van de gemeente Hengelo (2013) tot het stopzetten van de 
subsidie is onze stichting op advies van de Gemeente Hengelo in overleg getreden met de nieuwe 
huurder van het gebouw Stichting Mediant. Mediant heeft in september 2014 haar intrede in het pand
genomen. Onze stichting heeft afspraken met Mediant gemaakt tot verdergaande samenwerking in 
activiteiten en het gebruik van het gebouw aan de leeuwerikstraat 36 te Hengelo in de avonduren en 
in de weekenden. Daarmee kunnen de activiteiten van het Vogelkwartier doorgang vinden.

Activiteiten
Op maandag, woensdag- en donderdag middagen zijn gedurende het voor- en najaar 
kinderactiviteiten georganiseerd voor de allerkleinsten (2-4 jaar), mede met hulp van vrijwilligers. Op 
vrijdagmiddagen is in voor en najaar de buitenspeelmiddag georganiseerd, met extra spellen.

Op 22 juni 2014 hebben we een eerste familiedag georganiseerd. (zie bijlage het draaiboek en de 
poster). Aangezien de animo voor een buurtvolleybaltoernooi sterk is afgenomen de laatste jaren.   
Met deelname van ca. 100 kinderen en 150 volwassenen mag de dag een heus succes worden 
genoemd voor de buurt. Hierbij hebben we onder andere een zeskamp georganiseerd, en een heuze 
stormbaan opgesteld. 

De zomervakantiespelen in de week van 12 t/m 16 aug. 2014 (voor kinderen van 4-12) jaar waren  
een daverend succes. Vrijdag kon zelfs de duizendste deelneemster worden verwelkomd. De 
organisatie (vrijwilligers!) had een prachtig programma in elkaar gezet, met elke dag een ander 
thema. Dolf op de theaterfiets maakte zijn opwachting en bracht iedereen in oosterse sferen, clown 
Okidoki gaf circusles en Michel deed een kinderbootcamp. Stal Driene verzorgde huifkartochten en bij 
Lotus kon je een enge nep-wond laten maken op je hand. De scouting hielp met broodjes bakken en 
popcorn maken boven het houtvuur. Van der Poel zorgde voor een ouderwetse ijsco-kar met heerlijk 
ijs. Er was een luchtkussen, een stormbaan en op vrijdag als klap op de vuurpijl ook nog een 16 
meter lange zeepsopbuikschuifbaan.
Minder spectaculair maar zeker niet minder leuk waren de oud-hollandse spellen zoals blikgooien. En 
natuurlijk was er van alles te knutselen. Mooie tegeltjes, stoere indianentooien en hippe zonnekleppen
werden geproduceerd. Wie even rust wilde, ging naar de filmzaal waar steeds leuke films werden 
gedraaid.
Tussen de middag was er elke dag iets anders te eten. Pannenkoeken, poffertjes, broodjes 
knakworst,soep en natuurlijk vrijdag patat. Het weer werkte mee, de sfeer was prima en iedereen 
hoopt dat er volgend jaar weer vakantiespelen kunnen worden georganiseerd. Dit hangt af van de 
gemeente Hengelo.  

De Seniorendag georganiseerd door wijkvereniging Klein Driene De Noork was weer geslaagd, de 
samenwerking is goed en de ouderen ( waarvan velen goede herinneringen aan ’t Vogelkwartier 
hebben) vinden een bezoek aan het wijkcentrum gezellig. 
Daarnaast wordt het wijkcentrum twee a drie maal per jaar gebruikt voor een activiteit van de 
Zonnebloem. Zij organiseren een gezellige middag met diner voor ouderen uit de wijk. Wij zijn dan 
ondersteunend.

Vrouwengroep Rosa heeft met een aantal zelfstandige groepen Naailes, kaartknipgroep en een 
Praatgroep georganiseerd in het Vogelkwartier. 

In december hebben we een vrijwilligersborrel georganiseerd om de inzet van de groep vrijwilligers 
voor kinder- en overige activiteiten in 2014 te bedanken. Groot animo en erg gezellig. Sinds 2013 
keert het bestuur (m.u.v. vaste vrijwillige beheerders) geen vergoeding meer uit aan vrijwilligers.  



De Sint Maarten op 11 november was een groot succes en doordat we met een echte fanfare lopen 
extra leuk. De opkomst was erg groot. Voor het maken van lantaarntjes wordt voor komend jaar 
verbinding gezocht met de lokale basisscholen St. Jan en De Akker. 

Op 13 december 2014 hebben we een grote kerstmarkt georganiseerd, waarbij kinderen met veel 
plezier hebben geschaatst op de kunstijsbaan. De kraampjes rondom zijn gevuld met verkoop van 
zelfgemaakte kerstartikelen. Samen met de verkoop van lekker kersthapjes en drankjes bleek dit een 
ware aanvulling als activiteit. De markt trok ca. 250 bezoekers. 

De volgende groepen hebben daarnaast in 2014 gebruik gemaakt van ruimtes (gehuurd) in het 
Wijkcentrum:
– keramiekclub (maandagochtend)
– Hengelose Amateurfotografen Vereniging (ma-avonden)
– infopunt, dinsdagen en donderdagen
– ´t Korhoen, schoonmaak en klussen
– ´t Korhoen crea groep
–  Keyboardclub Anacrouse
– toneelclub voor kinderen 6-12 jaar én v.a. 12 jaar
– bestuursvergaderingen bewonersoverleggen Klein Driene
– bestuursvergaderingen bewonersoverleggen Elsbeek
– Peuterspeelzaal Spring
– I-punt inloop & fotobewerking cursus (wo-morgen)
– I-punt inloop & computerlesssen (di-morgen)
– KBO ouderen middag (1x/mnd)
– MEE Twente bestuur Vriendenkring (1ste wd vd mnd)
– Biljartclub vogel ¼ keu, Biljartgroep maandagavond groep.
– Jeu de boules dames en heren
– kaartclub
– Reanimatie lessen Heng. Sportduikers (vr-avond)

2014 is voor Wijkcentrum ´t Vogelkwartier een jaar waarin het bestuur ziet dat er een ommezwaai 
gemaakt moet gaan worden in het gebruik van het gebouw. Ondanks stopzetting van (een groot deel)
onze subsidie hebben we in juni 2016 een intentiesamenwerking getekend met Mediant om 
verdergaande samenwerking in organisatie van activiteiten en gebruik van gebouw te onderzoeken. 

Speeltuinen
De Cesar Speeltuin, is elke middag open maar werkt min of meer  voor een vaste groep kinderen die 
elke dag in de speeltuin verblijven. 
De voetbalkooi wordt gebruikt door een grote groep pubers en mede door de inzet van Scala 
ambulant jongerenwerk en het verplaatsen van de banken ( meer naar de kooi) is er minder overlast. 
De skatebaan wordt voornamelijk gebruikt door een grote groep BMX-ers. 

De speeltuin aan de Leeuwerikstraat wordt veelvuldig bezocht door kinderen en ouders. Het is en 
blijkt een mooie besloten plek die aantrekt tot het doorbrengen van de middag. Door het plaatsen van
de blokhut kan de speeltuin in de toekomst ook open met behulp van vrijwillig beheer, waarbij 
toiletbezoek mogelijk is en kleine ijsjesverkoop.

Onderhoud speeltuinen
Het Groenonderhoud op beide locaties is uitgevoerd, met medewerking van ´t Korhoen en onze 
vrijwilligers. Deze samenwerking verloopt erg prettig. Leerlingen van ´t Korhoen beleven veel plezier 
van deze dagbesteding. Overige onderhoudszaken uitgevoerd:
- scharnieren schommels vervangen, juni 2014 (loc. Leeuwerikstraat)
- noodzakelijke onderhoudsingrepen panakooi uitgevoerd (loc. Cesar Franckstraat)
- speelzand onder speeltoestellen bijgevuld



- schade n.a.v. vandalisme in speeltuin leeuwerikstraat hersteld. 

In 2014 heeft het Vogelkwartier relatief weinig last van vernielingen gehad. We hebben rondom de 
speeltuin aan de Leeuwerikstraat borden laten plaatsen, waarop duidelijk de huisregels staan vermeld.
Daarmee heeft de politie meer bevoegdheid tot ingrijpen.

Bestuurlijke zaken
Als bestuur van stichting Wijkcentrum 't vogelkwartier hebben we proactief ingezet op:
- samenwerking met Mediant inzake gebruik gebouw ‘om niet’ door ‘t Vogelkwartier en gebruik van 
inventaris van gebouw (eigendom van onze Stichting) door Mediant. .
- het betrekken van (nieuwe) vrijwilligers in bestuurlijke taken. We hebben daarbij twee nieuwe 
bestuursleden mogen verwelkomen. Helaas hebben we tevens afscheid genomen van twee 
bestuursleden. 

Het personeel (beheerders en toezichthouders) van wijkcentra dat in dienst is van het 
Werkgeversinstituut Hengelo is door de bezuiniging helaas niet meer tot onze beschikking. Enkel 
kunnen we in overleg met de gemeente een beroep doen op groenbeheer, mocht dit in aanvulling 
nodig zijn op de huidige vrijwilligers.  

Ondanks dat de Stichting geen subsidie meer ontvangt voor haar activiteiten, stelt het bestuur ook 
voor 2014 een jaarrekening op. Om helder en transparant te kunnen zijn over de door haar 
ondernomen activiteiten in 2014, en verantwoording af te kunnen leggen over op de balans van de 
Stichting staande reserveringen en middelen.
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