‘Op naar een energieK dorp,
met hoofdletter K van Kracht,
bewonerskracht’

‘Het leven lijkt op fietsen.
Om je evenwicht te bewaren
moet je blijven bewegen’
(Albert Einstein).

En beweging levert energie op.
Dat is de kern van de Overdinkel Generator.
Bewoners komen in beweging om hun eigen ambities
te realiseren. Individueel en gemeenschappelijk.
En dat levert heel veel energie op voor het dorp.
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Een boekje
Over de Overdinkel Generator. U heeft er vast wel wat over gehoord.
Maar wat is dat nou precies die Overdinkel Generator? Daarom dit boekje.
Om alle bewoners te informeren over het succes van de Overdinkel Generator.
De Overdinkel generator – op naar een energieK dorp!
In dit boekje schetsen wij kort het proces van twee jaar Overdinkel Generator.
Op weg naar een energiek dorp. Hoe het werkt en wat het heeft opgeleverd.
Inmiddels is de Overdinkel Generator uitgevoerd op het Talmaplein en in
de Spinnersweg. Het volgende gebied is de Julianastraat en vervolgens de
Tj. Knolstraat en verder.
Foto’s en interviews
De bewoners van het Talmaplein en de Spinnersweg zijn de beste
ambassadeurs van de Overdinkel Generator. Zij hebben het tenslotte al
een keer meegemaakt. Daarom zijn fotograaf Manon Bruininga en schrijver
Frank Antonie van Alphen in de arm genomen om portretten en verhalen van
bewoners van het Tamaplein en de Spinnersweg te maken. In dit boekje staan
zeven portretten en verhalen van bewoners. Het zijn prachtige foto’s
en verhalen geworden.
Wij wensen u veel leesplezier toe!
Het Generatorteam
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voorwoord
wethouder Joop Hassink

De Overdinkel Generator is een samenwerkingsverband
tussen de gemeente Losser, Stichting Cluster, Domijn,
Carint, en politie Twente en is een project in het
programma ‘Hart voor Overdinkel’. Het is
een werkwijze om Overdinkel sociaal,
leefbaar en vitaal te houden en te
versterken, onder het motto:
‘op naar een energieK dorp.’
EnergieK met een hoofdletter K,
wat staat voor kracht van
bewoners. Want de bewoners
staan centraal in de
Overdinkel Generator.
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In de afgelopen twee jaar tijd hebben de bewoners van het Talmaplein en
de Spinnersweg samen met de teamleden van de Overdinkel Generator hard
gewerkt aan verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Bij
ruim driekwart van alle adressen hebben de bewoners actief deelgenomen.
Tegelijkertijd heeft de opknapbeurt van woningen en straat- en pleininrichting
daar een bijdrage aan geleverd.
Samenwerking van de betrokken organisaties versterkt de mogelijkheden.
Doordat ze met elkaar als team in contact zijn, weten ze wat er speelt en kunnen ze gemakkelijk samenwerken in de buurt. De soms nogal confronterende
interviews in dit boekje schetsen een realistisch beeld van de situatie. Daar
moeten we de ogen niet voor sluiten.
Het project Overdinkel Generator loopt tot 1 januari 2014. Er is al veel goed
werk verricht, maar we zijn er nog lang niet. De samenwerkende organisaties
zijn nu met elkaar in gesprek om te zien of de methode in de toekomst voort
te zetten is.
Joop Hassink
Wethouder welzijn gemeente Losser
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De Overdinkel Generator
De naam Overdinkel Generator heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis
van Overdinkel. Om te gaan werken in de textielindustrie in Gronau, streken
de eerste bewoners neer op de heidevlakte en bouwden hun plaggenhutjes. Er
was geen elektriciteit. Hadden ze toen maar een generator gehad, dan was het
leven een stuk aangenamer geweest.
De Overdinkel Generator is een buurtaanpak op basis van bewonersambities.
De ambities van bewoners staan centraal in de aanpak. Individuele en collectieve ambities. De Overdinkel Generator is een werkwijze om samen de straat en
de buurt sociaal, leefbaar en veilig te houden en te versterken. De Overdinkel
Generator is gestart in het voorjaar van 2011.

Hart voor Overdinkel
De Overdinkel Generator is een project van ‘Hart voor Overdinkel’.
Vanuit ‘Hart voor Overdinkel’ zetten de gemeente Losser, woningbouwcorporatie Domijn, Stichting Cluster en de Provincie Overijssel zich in voor de
leefbaarheid van Overdinkel. De partijen realiseren ambities op het gebied van
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De Overdinkel Generator richt zich op
de sociale ambities van het dorp.

‘Met die papen of piotten daar willen we niks mee te maken hebben’
(Uit het tijdschrift ‘Inslag’ uit het jaar 1984)

9

Generatorteam
De Overdinkel Generator wordt samen met bewoners uitgevoerd door het Generatorteam. Zij ondersteunen de bewoners daar waar nodig, bij het realiseren
van de ambities. Het Generatorteam komt wekelijks bij elkaar om zaken door
te spreken en af te stemmen.
Het Generatorteam bestaat uit:
Corine Jansen woonconsulent Domijn • Henk Vreeling buurtbeheerder
Domijn • Mieke Bouwhuis buurtwerker Cluster • Frank Medendorp maatschappelijk werker Carintreggeland • Hanneke Mollink wijkverpleegkundig
consulent Carintreggeland • Henk Schutte activeringsmedewerker gemeente
Losser • Pim Damhuis wijkagent politie • Hennie Wevers jeugdagent politie
Ben Koenen Generatorregisseur
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Geschiedenis
Overdinkel: het dorp van de kloof tussen rooms en rood, de textiel,
de families Knol en Klaver, de voetbalclub OSC en het smokkelen.
De naam Overdinkel is al heel oud. In oude geschriften is de naam Overdinkel
of Overdinkelse veld al rond 1200 te vinden. Alleen was het toen nog geen
dorp. Reeds in 1890 bestond er een woonkern met meer dan 1000 zielen. Het
Overdinkelse veld lag er toen rustig bij. Eén grote heidevlakte en ten westen
daarvan lag het veengebied het Tiekeveen. De sterke groei van de bevolking,
welke hoofdzakelijk teweeg werd gebracht door de textielindustrie in Gronau,
begon ook omstreeks 1890. Honderden gezinnen uit noordelijker provincies
kwamen zich vestigen in de Losserse heide nabij de grens. Via de oud-Lossenaar pastoor Roberink, die in Friesland pastoor was, hadden velen gehoord dat
in de fabrieken van Gronau, net over de grens, werk was voor iedereen die de
handen uit de mouwen wilde steken. De meeste mensen kwamen uit Weststellingwerf en Steenwijkerwold.
Zo is in weinig jaren een nieuw dorp ontstaan dat de naam Overdinkel kreeg;
welke benaming logisch gegroeid is door het feit dat deze woonkern gezien
vanuit Losser ‘over de Dinkel’ lag. De benaming Overdinkel is later door de
gemeente officieel aangenomen, hoewel de oudere inwoners nog vaak
spreken van Het Achterveld of ’t Veld.

‘Hier was een mogelijkheid om vooruit te komen, ook door het smokkelen’
(Uit het tijdschrift ‘Inslag’ uit het jaar 1984)
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Overdinkel
Het dorp is gelegen in een prachtige landelijke omgeving. De dorpsgemeenschap is ogenschijnlijk vrij hecht, wat terug te zien is in het sterke verenigingsleven dat het dorp rijk is. Ogenschijnlijk, omdat belangrijke kernwaarden als
sociale samenhang en noaberschap lang zo sterk niet zijn ontwikkeld, als
bijvoorbeeld in de omliggende kernen zoals De Lutte. Dat heeft alles te maken
met de geschiedenis van het dorp. Overdinkel is tenslotte ontstaan door mensen die overal vandaan kwamen.
Overdinkel telt in totaal 4.387 inwoners.
De verdeling qua leeftijdsgroepen is als volgt.

65+
14%

0 - 14 jaar
19%
15 - 24 jaar

45 - 64 jaar

12%

29%
25 - 44
26%

12

Overdinkel kent een redelijk jonge leeftijdsopbouw, wat zich ook doorvertaalt
in een verhoudingsgewijs laag aandeel 65 plussers. Een tendens die hier niet
uit spreekt, maar wel wordt verwacht is de ontgroening en de vergrijzing in het
dorp. Landelijk gezien worden er minder kinderen geboren. Dat zal zich in de
toekomst doorzetten. In Overdinkel trekken steeds meer jongeren weg door
het gebrek aan woningen en voorzieningen. De ouderen daarentegen worden
steeds ouder en zijn erg ‘honkvast’ in Overdinkel. Mede gezien de grote groep
45 - 64 jarigen, zal het percentage ouderen in Overdinkel in de toekomst dan
ook aanzienlijk toenemen.
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Werkwijze de Overdinkel Generator
De Overdinkel Generator bestaat uit 5 stappen.
1. Huis aan huis flyer
Als eerste krijgen de bewoners een flyer door de brievenbus. Daar staat de uitleg van het project in en de aankondiging dat één van de Generatorteamleden
langs komt om een afspraak voor een huisbezoek te maken. In de flyer staan
ook de foto’s van de teamleden afgedrukt zodat zij een bekend gezicht zijn als
zij aan de deur staan.
2. Huisbezoeken
Ieder teamlid heeft per gebied gemiddeld acht adressen. Tijdens het huisbezoek neemt het Generatorteamlid de ambitielijst door met de bewoners. Deze
lijst bestaat uit vragen om ambities van bewoners op tafel te krijgen gericht op
alle leefgebieden: wonen, sociaal netwerk, ontmoeting, opvoeding, persoonlijke groei, werken, gezondheid, geldzaken, en veiligheid. Individuele ambities
worden zo snel mogelijk opgepakt. Daarnaast vraagt het teamlid welke kansen
de bewoners zien voor de buurt. Ook wordt er gevraagd welke talenten bewoners hebben en of zij deze in willen zetten voor de straat, buurt en/of dorp.
Een huisbezoek duurt gemiddeld een uur.
3. Ambities en werkgroepen
Als alle huisbezoeken zijn geweest, organiseert het Generatorteam een
terugkoppelingsavond in het Trefpunt, voor alle bewoners uit de straat/buurt.
Tijdens deze avond worden alle uitkomsten van de huisbezoeken aan de
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bewoners gepresenteerd. Tevens heeft het Generatorteam naar aanleiding van
de huisbezoeken, alle collectieve ambities in beeld gebracht en aan de muur
gehangen. Gemiddeld zijn dat tot nu toe zo’n 30 collectieve ambities per
gebied geweest. Uit al die ambities kiezen de aanwezige bewoners de top 10
uit door middel van stickers plakken. Groen= een goed idee, rood= geen goed
idee. Als de top 10 van collectieve ambities bekend is, vormen de bewoners
werkgroepen, om samen de ambities te realiseren. De top 10 ambities gaat
mee naar de Generatorbeurs.
4. Generatorbeurs
De verschillende werkgroepen bereiden samen met het Generatorteam de
Generatorbeurs voor. De Generatorbeurs is een samenspel tussen bewoners,
politiek, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven uit Overdinkel. Het
doel van de beurs is netwerken en het samen realiseren van de tien ambities
van bewoners. De Generatorbeurs is een beursvloer waar bewoners hun ambities presenteren en vervolgens matches proberen te maken met de aanwezigen
uit de politiek, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit om
hun ambitie gerealiseerd te krijgen. Wat heb je bijvoorbeeld allemaal nodig bij
het organiseren van kinderactiviteiten en wie kan wat leveren? Bij elke match
wordt er op de gong geslagen.
5. De uitvoering
Na de Generatorbeurs gaan de werkgroepen aan de slag met de uitvoering van
de top 10 collectieve ambities. Daar waar nodig krijgen zij daarbij ondersteuning van een van de Generatorteamleden.
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Talmaplein
Op het Talmaplein hebben 35 van de 42 adressen meegewerkt
aan de Overdinkel Generator. In totaal zijn er 19 individuele ambities
van bewoners opgepakt door het Generatorteam.
De volgende collectieve ambities zijn door bewoners uitgevoerd
of wordt nog aan gewerkt:
• buurtbarbecue
• verbeteren imago en identiteit Talmaplein
• op orde houden van de buurt (groenploeg en sneeuwploeg
is in het leven geroepen)
• activiteiten voor jongeren organiseren
• activiteiten voor kinderen organiseren
• opzetten van een kinderboerderij in Overdinkel
• sporten voor volwassenen
• werkgroep herinrichting openbare ruimte - speeltuin - veiligheid & verkeer
• Pleincomité
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Spinnersweg
In de Spinnersweg hebben 36 van de 50 adressen meegewerkt
aan de Overdinkel Generator. In totaal zijn er 28 individuele ambities
van bewoners opgepakt door het Generatorteam.
De volgende collectieve ambities zijn door bewoners uitgevoerd
of wordt nog aan gewerkt:
• onderhoud van de tuinen
• buurtfeest met een rommelmarkt
• activiteiten voor kinderen organiseren
• imago verbeteren van de straat
• buurtvereniging versterken
• versterken informele zorg (noaberschap)
• geen overlast veroorzaken
• werkgroep herinrichting openbare ruimte - tegengaan snelheid auto’s,
pad naar de Hoofdstraat aanpakken, parkeerproblematiek oplossen,
oversteekplaats maken Hoofdstraat.
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Resultaten
De bewoners van het Talmaplein en de Spinnersweg zijn blij met de
Overdinkel Generator. Bewoners voelen zich serieus genomen, omdat de
teamleden bij hun thuis op bezoek komen en vragen welke ambities bewoners
hebben. Dat schept vertrouwen over en weer. Niet de professionals, maar de
bewoners geven aan wat er moet gebeuren. Zo krijg je de bewonersagenda
op tafel en zijn bewoners bereid dat zelf te realiseren.
Naast de individuele en collectieve ambities hebben bewoners van het
Talmaplein en de Spinnersweg ook veel krachten en talenten aangegeven
die ze voor de straat, buurt of het dorp in willen zetten. Dat heeft veel energie
opgeleverd voor ons energieKe dorp! Ook zijn er vanuit de Overdinkel Generator mooie bewonersinitiatieven ontstaan zoals de samenwerking tussen het
Talmaplein en de Spinnersweg wat betreft de kinderactiviteiten; de kledingbeurs; informatiemiddag van de brandweer op het Talmaplein en de ouder/
kind ontmoetingsgroep in het Trefpunt.
Of wat dacht u van de door bewoners opgezette prachtige Facebookpagina
Overdinkel Generator (www.facebook.com/OverdinkelGenerator). Hier kunt
u al het nieuws vanuit de Overdinkel Generator volgen en natuurlijk ook zelf
reageren, een artikel of foto’s plaatsen.
Op naar een energieK dorp?
Het Talmaplein en de Spinnersweg gingen u al voor.
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Hein Roethofprijs
In oktober 2012 kreeg de Overdinkel Generator goed nieuws. Het project
was genomineerd voor de Hein Roethofprijs 2012. Wijkagent Pim Damhuis
en jeugdagent Hennie Wevers hadden de Overdinkel Generator aangemeld.
De Hein Roethofprijs is een landelijke prijs voor projecten die bijdragen aan het
bevorderen van sociale veiligheid en werd voor de 26e keer georganiseerd door
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Uit het totaal van
56 ingediende projecten uit het hele land, werd de Overdinkel Generator als
één van de vijf genomineerden gekozen. De andere genomineerde projecten
kwamen uit Amsterdam (2x), Den Haag en Noord Limburg. Uit de vijf genomineerden die elk al € 5000,- kregen werd
één winnaar gekozen. De hoofdprijs was
maar liefst € 20.000,-.
Op 29 oktober ging er een bus vol bewoners, politici, vertegenwoordigers vanuit
de maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven vanuit Overdinkel
naar Den Haag voor de prijsuitreiking.
Helaas, Amsterdam ging er met de hoofdprijs vandoor, maar toch zijn we trots op
onze nominatie!
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Familie Brück
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“Ik vind het heel sociaal hier, veel kinderen. Dat is voor haar wel mooi,” wijst
Daniela Brück (42) op haar dochter Lena (2). In de binnenstad van Enschede
was dat wel anders. Overdinkel is veel veiliger voor de kleine, vindt de moeder:
“Bovendien moest Lena in Enschede op een kinderdagverblijf met een lange
wachtlijst worden ingeschreven.” Het werden teveel nadelen allemaal. Besloten
werd van een flatwoning naar een huis op de begane grond te verhuizen. “Ik
heb veel contact hier. Met de buren, er zijn veel alleenstaande moeders, net als
ik. Mijn dochter heeft een vriendin van dezelfde leeftijd. Dat is leuk.”
“Zomer 2011 zijn we hier komen wonen. Deze zomer wordt Lena drie jaar.
Drie jaar lang heb ik een Afrikaanse vriend gehad. Zij is van hem. Maar hij is
niet meer in beeld. Vaak was hij dronken en agressief. Hij heeft nog contact
gezocht, maar hij weet niet waar ik woon. Bij de kinderbescherming werd
door hem aangifte gedaan, omdat ik geen verantwoordelijkheidsgevoel zou
hebben.”
Voor Daniela geen problemen meer nu. Ook niet op het Talmaplein. “Ik hoor
wel veel verhalen, maar merk er weinig van. Vroeger was het hier veel erger.
Als ze bij mij op het werk hoorden waar ik woonde, werd er meteen gezegd:
o, woon jij in de ruziebuurt?” Met de komst van het Generatorteam is daar
verandering in gekomen, zegt de van oorspong Duitse. Geen ruzie op het
plein, maar gezellig een praatje maken. Al hoeft ze niet iedereen waar ze mee
spreekt nou meteen over de vloer te hebben. Daar heeft ze ook geen tijd voor
momenteel.
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Daniela zit even in de WW om zich op een andere baan te oriënteren, na een
tijdje voor TNT te hebben gewerkt.
Met haar eerste man kwam zij naar Nederland, afkomstig uit Saarland, waar
haar ouders nog steeds wonen, bij Saarbrücken. Binnenkort komt haar vader
een nieuwe keuken plaatsen. Ruim vierhonderd kilometer moeten hij en zijn
vrouw rijden om dat te doen.
“Willen jullie iets drinken?” vraagt Daniela. Het wordt koffie en limonade.
Het zonnetje maakt ruimte vandaag. Met mooi weer lijkt zo’n plein groter
en vrolijker. Zelfs de huizen glunderen. “Ik wil hier lang blijven wonen,” zegt
Daniela. “Voor kinderen is vaak verhuizen niet leuk.” Het is wat nadelig voor
opa en oma misschien, dat ze in Overdinkel willen blijven wonen, maar een
kleindochter heeft dan zo zijn voordelen, als je een nieuwe keuken wilt. Ze
rijden graag een stukkie voor haar. Het is maar te hopen dat beiden een goeie
airco en goed geprofileerde winterbanden hebben, vierhonderd kilometer heen
en vierhonderd kilometer terug. Het wordt tijd om het fototoestel tevoorschijn
te halen. Kunnen de Brücks als fiere grootouders terug naar Saarbrücken, met
een foto van hun geliefden op het dashboard.
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Familie Kooij
Nienke Kooij en vriend Marco
met zijn dochter Jane
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Haar vriend Marco uit Enschede schenkt koffie in, terwijl Nienke Kooij vertelt
dat zij al zo’n zeven, acht jaar aan de Spinnersweg woont. Ze komt zelf ook
uit Enschede. Daar groeide ze op. Nienke: “Het is in Overdinkel wel veranderd
hoor. Je ziet dat er steeds meer Enschedeërs deze kant op komen. Dat merk je
wel in de omgang. Wij hadden hier eerst een eigen woningbouwvereniging,
SWL, maar die is nu samengegaan met Domijn. In het begin moest je binding
met Overdinkel hebben, om hier te kunnen wonen. Tegenwoordig is dat niet
meer zo.”
“Mensen uit Enschede hebben toch een iets ander temperament; zijn meer op
zichzelf. In Overdinkel is het ons kent ons. Je merkt dat daardoor meer afstand
tussen inwoners ontstaat. Ook is er meer criminaliteit naar het dorp gekomen.
Maar het kan ook zo zijn dat die nu pas aan het licht komt. Omdat er eerst niet
over werd gesproken.” Dat hakt er toch wel in volgens haar, in een dorpje dat
voordien maar weinigen van buiten wisten te liggen. Nienke ziet echter
wel een oplossing voor de problemen. “Ik vind het wel goed dat het generatorteam de buurt tot een gemeenschap probeert samen te brengen. Ik heb
een jaar aan het Talmaplein gewoond en heb daar nog zo mijn contacten. We
moeten samenwerken, je merkt dat er verschillen met ‘die kant’ zijn. Je hoort
dat er regelmatig dingen op het plein gebeuren; de nodige strubbelingen zijn.”
Die moeilijkheden oplossen heeft tijd nodig, “want die problemen spelen al
jaren, dat lukt niet in twaalf maanden,” weet Nienke.
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Maar misschien valt er wel een adempauze in te lassen om de boel wat lucht
te geven. En wie kan dat beter dan de Man uit Spanje. Er is een Sinterklaasviering georganiseerd in ’t Trefpunt, zo komen we van Nienke Kooij te weten. De
goedheiligman brengt cadeautjes voor de kinderen mee, de kinderen brengen
hun ouders mee en de ouders raken met elkaar aan de praat. Dat zou mooi
zijn. Want alle grote en kleine kinderen weten: wie de jeugd heeft, bereidt de
toekomst. Van Spinnersweg tot Talmaplein.
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Familie Neami
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“Die ramen, daar mag wel eens wat aan worden gedaan. Bij neerslag is het
heel vochtig in de slaapkamer.” Khazma Neami (47) zou daarom graag dubbel glas in de slaapvertrekken willen hebben. Dat is goed, was het antwoord
van Domijn, maar dan moet de familie Neami het wel zelf betalen. Twaalf
jaar woont het gezin inmiddels in Overdinkel, voordien in Rotterdam, in een
asielzoekerscentrum.
Aan de Spinnersweg is er volgens mevrouw Neami het laatste decennium weinig veranderd. “Het is hier rustig,” zegt haar man Habib (57). De sfeer in de
straat is goed. Er wordt nogal eens een praatje gemaakt. Mag er iets meer leven in de brouwerij? De twee kleinkinderen staan te trappelen om naar buiten
te gaan. Spelen willen ze. Met hun prachtige lange haren stappen ze op step
en fietsje. Omdat een van de kleindochters niet zonder begeleiding van een
volwassene naar de openbare speeltuin mag, moeten ze het met hun eigen
speelplaatsje achter het huis doen. De achtertuin is geheel betegeld. Normaal
staan er groenten, zo legt dochter Rola (27) uit. Zij is in Syrië geboren. Met
de gehele familie ging Rola voor een paar weken naar haar land en geboorteplaats: “Mijn broertje was een jaar of vijf toen we naar Nederland vertrokken.
Die kon zich maar weinig meer van ons land herinneren.”
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Koffie en thee worden geserveerd, met gevulde koek en kokosmakroon.
Hollandsgezellig kletteren de lepels en kopjes, zou je bijna zeggen. Onder
de glasplaat op tafel ligt een kerstrood kleedje. Aan de muur Christusafbeeldingen, een fors Mariabeeld kijkt op ons neer. “Vijftien jaar wonen we nu in
Nederland,” vertelt Khazma Neami. Even valt een diepe stilte. De oorlog in
Syrië wordt op de voet gevolgd. Het valt van de gezichten af te lezen. Ze hebben familie daar. Communicatie is niet altijd mogelijk met het thuisland. Op
wat mogelijkheden met sociale media na. “Het is moeilijk,” mompelt mevrouw
Neami. Snel veranderen we van gespreksonderwerp: de zon van vanmiddag in
Overdinkel, de sneeuw van vanmorgen in Nijmegen, onze woonplaats. Het is
tijd om te gaan. Glimlachend zwaaiend is het afscheid.
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Familie Bok
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Rita: “Hoe het hier is? Heel eerlijk? Ruzies, mensen kunnen niet met elkaar.
We wonen hier nou eenentwintig jaar en het is slechter geworden. Laatste
drie, vier maanden is het aan deze kant tamelijk rustig. Aan de andere kant
van het plein is het op dit moment heel onrustig. Ik heb overwogen om te
verhuizen maar Jos zei: ik ga niet voor de buurt weg.”
Jos: “Toen de boel naar Domijn overging, stopten ze alles in die huizen wat
ze er maar in konden stoppen. Jaren geleden was het goed hier, zonder
trammelant.”
Rita: “Er werden toen kinderspeeldagen georganiseerd, met poffertjes en
limonade. Iedereen stond op straat, alle deuren stonden open. Je hoefde
maar naar binnen te lopen om naar het toilet te kunnen.”
“Aan de overkant zitten nieuwkomers waar de buren ontiegelijk veel overlast
van hebben. Iedere keer wordt er maar rond de tafel gezeten en gepraat.
Maar het lost niets op. Het blijft maar doorgaan. Totdat de politie weer op
moet komen draven omdat buurthulp tekortschiet. Vaak word ik daarover
aangesproken omdat ik in de buurtcommissie zit.”
“Mijn buurvrouw had een demente kat die ’s nachts miauwde alsof ze krols
was. Mijn zoon van eenentwintig moest de volgende ochtend wel vroeg op
om te werken. Die jongen liep op zijn tandvlees. Dat hebben we als buren
opgelost. De buurvrouw heeft de kat naar haar moeder gebracht. Ja, voor
zulke kleine rotdingen hoeft Domijn natuurlijk niet langs te komen.”
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”Twee jaar geleden, met oud en nieuw, hebben ze geprobeerd om mijn zoon
in elkaar te slaan. Jos en ik zijn ertussen gesprongen. Dat zijn rotdingen.”
Het gevoel heerst dat problemen wel worden aangekaart, maar niet worden
opgelost. Jos: “Je kunt het zo mooi maken als je wilt, maar als bewoners niet
samenwerken, dan komt er niks van terecht. De mensen blijven allemaal op
zichzelf zitten.”
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Familie Padberg
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Dieren opzetten is ook van dieren houden. In huis hangen en staan de nodige
geprepareerde exemplaren. Voornamelijk vogels. Met een enkel knaagdier. Geschoten met de karabijn die aan de gangmuur prijkt? Het dreunt en rommelt
in de woning boven, tijdens ons gesprek. De buren zijn met enige regelmaat
nogal luidruchtig, zo blijkt. Ruzies worden letterlijk over de hoofden van het
oude echtpaar uitgevochten. Mijnheer Padberg: “Ik denk dat er niks heel blijft
daar, zo knallen ze met de deuren. Ook ’s nachts is het herrie.” Mijnheer weet
het wonderwel nog lachend te vertellen: “Abnormaal. Ik laat me op deze
leeftijd toch niet het huis uit jagen.” Mevrouw Padberg knikt instemmend. Zij
is van 1931. Vierentwintig jaar wonen ze nou hier. Dan verpot je geen oude
planten meer. In Overdinkel niet. Nergens niet.
Moet het Talmaplein nog flink worden aangepakt, hier is het allemaal al
opgeknapt. Mijnheer Padberg, van 1930: “Nou ja opgeknapt - de kozijnen ja.
Verder is hier niks gedaan. Wij hebben hier zelf geld in gestopt: behang- en
schilderwerk, tegels, verwarming.” Ondanks dat het een huurwoning is.
Dat mijnheer vijftig jaar lang in de bouw heeft gewerkt kwam daarbij mooi
van pas. Met hulp van een pas nog overleden collega, een stukadoor, werd
de boel onder handen genomen. Nu is het hartstikke mooi wonen hier. Zelfs
al zou alles ingepakt klaar staan voor het bejaarde echtpaar, dan zouden ze
nog niet willen verhuizen. Ondanks de overlast blijven ze liever aan deze kant
van het dorp. Maar gelukkig zijn het de bovenburen die weggaan. Net als de
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vorige bewoonster. “Die had geen vloerbedekking en liep op hoge hakken,”
zegt mijnheer Padberg. “Keetje Tippel noemde ik haar.” Reden genoeg om op
zijn tijd rust te zoeken en de eekhoorntjes te voeren. Mijnheer Padberg heeft
er zelfs de pers mee gehaald, aan beide kanten van de grens. Een Duitse krant
van twijfelachtige reputatie komt tevoorschijn. Deze vermoedt dat er vampiereekhoorns bestaan. Acht van de snoezige diertjes hebben een vrouw op een
kerkhof aangevallen, zo meldt het dagblad. “Die vrouw heeft de beestjes met
de hark van zich afgeslagen. Misschien dat de eekhoorns wel jongen hebben
gehad en dat die vrouw te dicht bij de nesten is gekomen. Ik heb dat nooit
meegemaakt. Ik ben nooit gebeten.” Die eekhoorns kijken wel link uit. Die
weten wel wat er bij mijnheer thuis aan de muur hangt.
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Familie Kuijpers
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De twee leerden elkaar kennen op de kermis van Enschede. Tien jaar wonen
Monique en Tom Kuijpers nu aan het Talmaplein . En dat was wel aan een
opknapbeurt toe. “De huizen waren helemaal op, de gaten vielen erin. Alleen
een likje verf hier, een likje verf daar hielp niet meer. Als je binnen een waxinelichtje aanstak waaide het gewoon uit, zo hard tochtte het.”
Maar er is meer nodig om een buurt leefbaarder te maken. Een opknapbeurt is
soms niet genoeg. Zo zien beiden de vestiging van een kinderboerderij wel zitten. Voor de kleinkinderen. Wie weet wel op het plein zelf, een boerderij met
een echte biologische groentetuin. Met een beetje leven in de brouwerij om de
mensen tot elkaar te brengen. Maar het echtpaar heeft het soms moeilijk met
diezelfde medemens. Met nieuwgangers in de buurt bijvoorbeeld. Monique:
“We proberen hen te helpen maar worden daarna niet meer aangekeken of
gegroet.” Dat is niet netjes natuurlijk en ondankbaar vooral. Monique en Tom
hebben daar niet veel positieve ervaringen mee gehad: “Rond het plein zijn
echt vervelende dingen gebeurd. Ruzies tussen inwoners, onrust.” En opeens
stond hun Talmaplein landelijk quasi-grappig bekend als Trammelantplein.
Een bijnaam waar Monique Kuijpers en haar levensgezel - net als veel andere
bewoners - allesbehalve gelukkig mee zijn. Want zij is een echte Overdinkelse
en gesteld op haar komaf. Of is het Overdinkelaar? “Zeg maar gewoon een
echte Tukker hoor!?” Het kan nog krasser met die geuzennamen. De vrouw
des huizes grinnikt: “Zo worden mensen uit Tilburg kruikenzeikerds genoemd.
Haar wederhelft Tom is afkomstig uit die Brabantse stad. Vroeger werd daar in
de textielindustrie urine als bleekmiddel gebruikt. Vandaar dat kruikzeiker.
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“In Overdinkel werkt het niet zoals in de stad. Vroeger was je er voor elkaar.”
Nu zijn sommige medebewoners niet meer dan een schichtig hoofdje achter
een dichttrekkend gordijntje, volgens het echtpaar. De vervreemding slaat op
die manier toe en dat wil een gevoel van onbehagen met zich meebrengen.
“Maar het zal niet aan ons liggen hoor, om de boel hier helpen op te knappen,” herhaalt Monique Kuijpers vol goede moed. Of een buurtbarbecue in de
biologische groentetuin van een nieuwe kinderboerderij de lieve vrede terug
zal doen keren? Het kan vriezen, het kan dooien, het kan een beginnetje zijn.
En dan maar kijken of dat goed smaakt samen, die exotische peulen en sla van
eigen bodem. Wie zal het zeggen. Het is aan de bewoners. Nieuwkomers en
autochtonen.
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Toekomst
In augustus is de Overdinkel Generator gestart in de Julianastraat en de Tjibbe
Knolstraat. Op 1 januari 2014 is de pilot afgelopen. Gezien de resultaten hebben de samenwerkende organisaties besloten dat de Generatormethodiek, in
het kader van wijkgericht werken, in de toekomst ingezet kan worden in de
hele gemeente Losser.
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In Nederland maken we op dit moment de omslag mee van verzorgingsstaat
naar participatiemaatschappij. In een rap tempo is er een verandering ontstaan
in visie en denkwijze over onze samenleving. Er wordt steeds vaker een beroep
gedaan op bewonerskracht. Bewoners moeten het tegenwoordig eerst zelf
oplossen. Met familie en buren. Meer zelfregie, individueel en gemeenschappelijk. Terug kunnen vallen op de eigen sociale netwerken. Lukt dat niet, pas
dan is er recht op professionele hulp en zorg.
Natuurlijk is deze tendens ingegeven door bezuinigingen, maar het biedt ook
kansen. Kansen voor meer burgerregie, zeggenschap en invloed, samenredzaamheid, meer bewonerskracht en participatie, tegengaan sociaal isolement,
meer activiteiten, diensten en voorzieningen door en voor bewoners.
Vanuit de Overdinkel Generator werken bewoners, onder het motto ‘Op naar
een energieK dorp’ samen met professionals aan het benutten van deze kansen. Heeft u goede ideeën voor uw straat of buurt, dan kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen met het Generatorteam.
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Colofon
Tekst Ben Koenen
Interviews Frank Antonie van Alphen
Eindredactie Generatorteam
Familieportretten Manon Bruininga
Overige foto’s bewoners en Generatorteam
Vormgeving STAM grafisch ontwerp
Drukwerk Netzodruk, Zwolle
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Voor meer informatie
Mieke Bouwhuis
Het Trefpunt
Prins Hendrikstraat 1
7586 BG Overdinkel
053 536 1850

Een generator = een voortbrenger.
Het brengt zaken verder.
Het is een apparaat om energie op te wekken.
Bij de generatoraanpak van Overdinkel is de generator
de metafoor voor het energie opwekken bij bewoners.
Bewoners zetten hun kracht in om de eigen ambities te
realiseren. Daar waar nodig met professionele ondersteuning van
het Generatorteam. Op de Overdinkel Generator zit levenslange
garantie. Het is niet een eenmalig kunstje van drie jaar.
De Overdinkel Generator wordt ook na 2013 verder uitgevoerd.
4500 W: het dorpsvermogen (bewonerskracht van 4500
bewoners) leidt uiteindelijk tot een energieK Overdinkel: flink,
krachtdadig, ondernemend, voortvarend, wilskrachtig, actief,
doortastend, dynamisch, krachtig, levenslustig, pittig, vitaal.

een samenwerkingsverband tussen bewoners
Overdinkel, gemeente Losser, Stichting Cluster,
Domijn, Carintreggeland en politie Oost-Nederland
Twente

