
 

Jan Schaeferprijs 2016. 
 

Voor de twintigste keer heeft de PvdA fractie in Enschede organisaties en 

instellingen aangeschreven en een oproep gedaan om kandidaten aan te dragen  

voor de Jan Schaeferprijs 2016.  Ook vandaag wordt de prijs uitgereikt aan mensen 

die op geheel vrijwillige basis een bijzonder initiatief hebben genomen en uitgevoerd. 

Mensen die de handen uit de mouwen hebben gestoken waardoor een zichtbare 

verbetering voor de leefomgeving van de eigen buurt, de wijk of de stad Enschede 

tot stand is gekomen. 

Tot 1 september konden kandidaten worden aangedragen. Voor de Jan 

Schaeferprijs 2016 zijn acht kandidaten genomineerd. Met alle aangedragen 

kandidaten is een gesprek gevoerd. Op basis van de gevoerde gesprekken is een 

verslag gemaakt. Dit verslag is aan de jury aangeboden.  

Dit jaar bestaat de jury uit: Yara Hummels, Wim Jansen Lorkeers en Janke Smit. De 

jury heeft de nominaties beoordeeld en is in goed overleg tot een besluit gekomen en 

er wordt dan ook vanmiddag een winnaar bekend gemaakt.  

Alvorens tot de bekendmaking over te gaan worden de nominaties eerst kort 

toegelicht, zodat alle  aanwezigen kennis kunnen nemen van de initiatieven die 

aangedragen zijn.  

Eerst wil ik, namens de jury, onze complimenten overbrengen aan de PvdA 

gemeenteraadsfractie en de fractieondersteuners Clemens Pot, Rob Witvoet, Alieke 

van Dijk en Kenan Boz voor hun inzet en voorbereidende werkzaamheden. Vandaag 

wordt de Jan Schaeferprijs voor de 20e keer uitgereikt en ook dit jaar is het weer 

gelukt om een feestelijke bijeenkomst te organiseren. Hierdoor kon de jury doen 

waarvoor we bij elkaar geroepen zijn, namelijk de nominaties beoordelen en een 

prijswinnaar kiezen. Daarnaast willen we de fractieleden bedanken voor de 

gesprekken die gevoerd zijn met de genomineerden. En natuurlijk moeten we 

degene die de genomineerden hebben aangedragen bedanken. Zonder die 

inzendingen stonden we hier vandaag niet. 

 

 

De acht kandidaten zijn: 

 Dhr. Stef Heurman 

 De vrijwilligers van Stichting Leergeld 

 Dhr. Frans Feil 

 Dhr. Leo Moons 

 Kiek’n en Koop’n 



 Dhr. Jochem Niks 

 Dhr. Johan Oosterloo 

 Dhr. Gerben de Jong 

 

1. De heer Stef Heurman  

Stef is een van de initiatiefnemers van het Speelbos in de Eschmarke. Dit is een 

speelplek met speeltoestellen, die als een hindernisbaan zijn opgezet. Het Speelbos 

is leuker en spannender voor kinderen dan een gewone speelplek. Ze kunnen naar 

hartenlust al hun energie kwijt in het bos.  

Het Speelbos is eind 2015 gerealiseerd. Het idee kwam voort na een bezoek aan het 

Hulsbeek, waar Stef met zijn kinderen op bezoek was. “Jammer dat zoiets bij ons in 

de buurt niet bestaat” dacht hij. Bij de school was wel een bos, maar dat was 

verloederd en je kon er niet in.  

Hij onderzocht de mogelijkheden en vervolgens hebben vijf ouders een werkgroep 

gevormd, die actief aan de slag is gegaan. Ook voetbalclub Avanti en de scholen in 

de buurt worden erbij betrokken.  

Er is nu weer een fantasierijke speelplek voor de kinderen in de wijk. Elke dag spelen 

er veel kinderen en het is ook een leuke plek voor ouders met kleine kinderen. 

Kinderen gaan nu weer eens het bos in, bouwen hutten en verzamelen takken. Het 

speelbos heeft een einde gemaakt aan een verloederde plek in de wijk en een 

nieuwe speelplek voor de kinderen opgeleverd.  

De jury vindt het speelbos een positief en mooi project. Ze heeft veel waardering voor 

de rol en inzet van Stef hierbij. Het speelbos brengt kinderen spelenderwijs in contact 

met de natuur en het is een verbetering van de leefomgeving. Een goed voorbeeld 

van een succesvolle samenwerking tussen scholen, ouders en een sportvereniging.  

 

 

 

2. De vrijwilligers van de Stichting Leergeld 

 
Binnen de Stichting Leergeld Enschede zetten 15 vrijwilligers zich samen met 3 

beroepskrachten in om armoede in onze stad te bestrijden. Ze willen sociale 

uitsluiting onder kinderen voorkomen. Kinderen, die opgroeien in armoede en 

waarvan ouders/verzorgers deelname aan activiteiten niet meer kunnen bekostigen, 

kunnen door inzet van de stichting wel meedoen. Onder het motto: nú meedoen, is 

straks meetellen! 



De Stichting Leergeld Enschede is al 10 jaar actief  en zet zich dit jaar in voor 

ongeveer  5300 (Enschedese) kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan ouders een 

inkomen hebben op bijstandsniveau of daar net iets boven. De vrijwilligers van de 

stichting zijn actief als bestuurslid of doen in duo’s huisbezoeken.  

 

In 2015 werden er 2209 kinderen geholpen met een bijdrage voor school of 

lidmaatschap aan een sportvereniging. Voor financiering is de stichting afhankelijk 

van subsidie van de gemeente.  Daarnaast doet ze zelf ook aan fondsenwerving.  

 

De jury heeft respect voor de inzet van vrijwilligers van de stichting leergeld om de 

gevolgen van de armoede, waarin veel kinderen opgroeien, te verminderen. Er is in 

Enschede genoeg werk aan de winkel. Mooi is dat zij hierbij samen werkt met tal van 

andere organisaties, fondsen en partners.  

 

 

 

3. De heer Frans Feil 

 
De kinderboerderij in Enschede Noord is een begrip, zowel in de wijk als in de stad 

als geheel. Al sinds ruim 40 jaar bestaat deze organisatie en nog steeds floreert het 

met enthousiaste vrijwillige bestuurders en bezoekers. In de loop van de jaren is het 

project verder uitgebreid en staat stevig verankerd in de wijk. Veel aandacht wordt 

gegeven aan het geven van voorlichting over mens, dier en natuur. Samenwerking 

met scholen en verenigingen en als een plek waar mensen werkervaring kunnen 

opdoen en opleidingsstages kunnen lopen.  

Sinds november 2007 is de boerderij gecertificeerd. Het SKBN certificaat ‘GOED 

VOOR ELKAAR’ dient als bewijs dat de boerderij het allemaal goed voor elkaar 

heeft. Ze voldoet aan alle regels voor veiligheid, dierverzorging en milieu, en dit is 

door een onafhankelijke gekwalificeerde controleur vastgesteld. Voor de bewoners 

uit de wijk en de kinderen die de lesbrieven volgen is dit een voorbeeld. De liefde 

voor de dieren bijbrengen en het verzorgen van dieren en planten is een kwaliteit die 

je leven verrijkt. De kinderen en hun ouders krijgen dat mee. 

Elk jaar werkt het bestuur aan een of meerdere bijzondere projecten waarvoor 

aanvullend geld wordt gezocht én gevonden. Voor 2016 staat de afronding van het 

project “verbetering aanloop kinderboerderij” op de rol. Dit houdt in: snoeien van de 

houtwal, kappen van enkele bomen, herstellen zichtlijnen, herinrichten van de 

rommelhoek en verbeteren van de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de 

boerderij. 



De jury heeft kunnen constateren dat Frans Feil als voorzitter van het bestuur de 

grote aanjager is van het geheel. Zijn nominatie is dan ook volstrekt terecht. Onze 

complimenten voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme. 

 

 

4. De heer Leo Moons 
 

Leo Moons is sinds twee jaar voorzitter van de Stichting Wijkraad Binnenstad 

Enschede. Al 15 jaar is hij samen met bewoners, gemeente en ondernemers op 

allerlei manieren actief in de Enschedese binnenstad. Zo is hij ook voorzitter van de 

werkgroepen Wilminkplein en Noorderhagen.  

Met de wijkraad geeft Leo de binnenstad bewoners een stem in het reilen en het 

zeilen van de binnenstad. De werkgroepen Wilminkplein en Noorderhagen leveren 

een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van 

deze plekken. Bewoners, bezoekers en ondernemers hebben hier veel baat bij.  

Het eerste grote project, waarbij Leo actief was betrokken, is de tot standkoming van 

het convenant Veilig Uitgaan. Dit convenant werd in 2003 door alle partners in 

Enschede ondertekend en in 2014 is het na een grondige herziening opnieuw 

ondertekend. 

In zijn werk voor de wijk, het Wilminkplein en de Noorderhagen heeft Leo vaak een 

verbindende rol tussen belanghebbenden en officiële instanties. Daardoor is er nu 

een gezamenlijke aanpak.  

De jury heeft veel waardering voor de inzet, rol en aanpak van Leo. Leo beseft heel 

goed dat bij overlast alleen controle en toezicht niet voldoende zijn. De sociale 

aspecten en de omgeving zijn minstens net zo belangrijk. Participatie is voor hem 

belangrijker dan cameratoezicht en repressie.  

 

 

5. Kiek’n en Koop’n 
 

Kiek’n en Koop’n is een winkeltje met allerlei snuisterijen, opgezet door de zussen 

Gera en Margriet Dillerop. Drie jaar geleden zijn zij begonnen in Boekelo en in januari 

2016 zijn ze naar een winkelpand op het Pathmos verhuisd. Kiek’en en koop’en is er 

voor inwoners van Pathmos en anderen, die spullen willen kopen en verkopen. 



De zussen kregen het idee doordat zij beide allerlei spullen op zolder hadden 

verzameld door de jaren heen. Ze besloten die te gaan verkopen en er een winkeltje 

voor te beginnen. .  

De zussen Gera en Margriet runnen nu deze winkel samen met 19 vrijwilligers. 

Verder zijn er twee cliënten van de Twentse zorgcentra en stagiaires uit het bijzonder 

onderwijs betrokken bij het project.  

De winkel is ook heel bewust opgezet als sociale ontmoetingsplaats en buurtkamer 

van de wijk. Elke dag komen mensen uit de wijk gezellig een kopje koffie drinken. 

Voor veel bewoners is de winkel een onderdeel van hun dagelijks leven. Soms 

komen ze helpen zodat ze even onder de mensen zijn. 

Eens per twee weken is er ook een wijkcoach aanwezig. Bewoners uit de wijk 

kunnen dan bij haar terecht met allerlei vragen. Wanneer de winkel winst maakt, 

wordt dit geschonken aan een goed doel.  

De jury vindt de winkel een goed initiatief, Het is een soort buurtontmoetingsplek 

waar wijkbewoners  kunnen binnenlopen. Het is een project dat veel betekent voor 

de buurt en op allerlei manieren verder uitgebouwd kan worden. 

 

 

6. De heer Jochem Niks 
 

De heer Jochem Niks heeft inmiddels de eervolle leeftijd van 100 jaar bereikt en is 

nog steeds actief als vrijwilliger. Hij heeft heel veel voor anderen betekend door 

tekenlessen te geven en hij heeft hiermee anderen de kans gegeven om talenten te 

ontwikkelen.  

Naast het geven van tekenlessen heeft hij zich beziggehouden met het vastleggen 

van de geschiedenis van het stadsdeel Zuid. Het nu bestaande stadsdeel Zuid 

bestond ruim 50 jaar geleden nog niet. Toen stonden er veel “erven”. Samen met zijn 

zoon is de historie van die boerderijen beschreven en hij heeft daar prachtige 

pentekeningen aan toegevoegd. Enkele boerderijen zijn bewaard gebleven, 

waaronder boerderij ‘de Wesseler’ die de bewoners van Zuid nu kennen als 

pannenkoekenboerderij Pompidou.  

Jochem is, ondanks zijn leeftijd, nog dagelijks te vinden in de Bibliotheek in Zuid, 

hetgeen hem vorig jaar juli een bloementje opleverde als oudste bezoeker van de 

Bibliotheek. Hij geniet nog van het leven. Zijn motto is: de natuur in, ondernemen, 

tekenen en erop uitgaan. 

De jury heeft heel veel respect voor de activiteiten die Jochem gedurende zijn lange 

leven - en zeker vanaf zijn pensionering – heeft ondernomen. Ook waardeert de jury 



het zeer dat hij nog steeds actief is om de geschiedenis van het stadsdeel Zuid veilig 

te stellen 

  

7. De heer Johan Oosterloo 
 

Johan Oosterloo is geboren en getogen in Boswinkel. Hij heeft er met een kleine 

onderbreking zijn gehele leven gewoond. Al 23 jaar zet hij zich in voor wijk. Eerst 

vooral voor zijn eigen buurt en geleidelijk aan is dit de hele wijk geworden. Opvallend 

is hoe zijn ogen gaan glinsteren als hij over (zijn werk voor) de wijk praat. “Vol passie 

geeft hij dan antwoorden en vertelt hij honderduit over de wijk.” 

Hij houdt zich actief bezig met het activeren van buurtbewoners voor de wijkraad. Hij 

mobiliseert mensen uit de buurt door tijdens zijn wandelingen door wijk een praatje te 

maken met bewoners  en ze vervolgens gewoon te vragen of ze mee willen helpen. 

Een project waar hij erg trots op is, zijn de kunstgrasvelden in de wijk. Hij vindt het 

prachtig om te zien hoeveel kinderen er gebruik van maken en hoe leuk het is om er 

in de winter samen met de met buren een ijsbaan voor de kinderen van te maken.  

Hij werkt al 30 jaar bij AKZO Nobel. Via het ‘Community programma’ van zijn werk 

regelt hij de ‘Zoutfietsroute’ en maakt hij een fietsenstalling voor fietsen voor 

gehandicapten. Hierbij heeft hij geregeld dat er drie verschillende duo fietsen voor 

gehandicapten beschikbaar zijn, die uitgeleend kunnen worden aan familieleden die 

met hun gehandicapte kind/ broertje/ zusje/etc. willen fietsen op de Zoutroute. Sinds 

drie jaar heeft Johan er een nieuwe hobby bij: via MEE gaat hij als begeleider mee 

op vakanties voor mensen met een beperking. Of ze nu een dagje naar Blijdorp gaan 

of een tripje naar het buitenland staat gepland, Johan heeft er veel plezier in om mee 

te gaan.  

De jury vindt dat door de inzet van Johan de leefbaarheid van de wijk wordt 

behouden en de betrokkenheid van buurtbewoners wordt bevorderd. Zijn nominatie 

voor de Jan Schaeferprijs is dan ook meer dan terecht.  

 

 

De heer Gerben de Jong. 
 

Gerben de Jong woont als 43 jaar aan de Sibculobrink. Sinds 2009 is hij actief als 

secretaris en woordvoerder voor de bewonersvereniging Het Bijvank. Tijdens de 

herstructurering in de wijk was er heel veel protest van bewoners tegen de 

sloopplannen van de woningcorporatie. Als woordvoerder namens de bewoners in 



Het Bijvank en als secretaris van de bewonersvereniging hebben ze het voor elkaar 

gekregen dat ze meer inspraak kregen in hun eigen wijk. Zo konden ze meepraten 

over hoe de wijk er in de toekomst uit zou moeten gaan zien. Een van de 

belangrijkste resultaten is dat ze de woningbouwvereniging en de gemeente ervan 

hebben weten te overtuigen dat niet alle woningen gesloopt moesten worden.  

Er is meegeschreven aan de totstandkoming van een nieuw sociaal plan voor de 

wijk. Ook werd bereikt, dat vanwege achterstallig onderhoud aan de woningen de 

bewoners een korting van 50 Euro kregen op de huurprijs en dat de huren werden 

bevroren.  

Naast de activiteiten voor de bewonersvereniging is Gerben ook actief lid van de 

Activiteitenclub, die tal van activiteiten voor de buurt of de hele wijk organiseert. Een 

greep uit de activiteiten: organiseren Burendag, Halloweenfeesten, een multicultureel 

festival voor de wijk en het jaarlijkse volleybaltoernooi. De activiteiten vinden plaats 

vanuit het wijkhuis “de Brink”. Binnen dat wijkhuis is Gerben ook nog verantwoordelijk 

voor de fietsenwerkplaats, waar jongeren uit de wijk leren hoe ze hun fiets kunnen 

repareren.  

De jury is van mening, dat hier sprake is van een project dat zich richt op het 

verbeteren van de leefbaarheid, het vergroten van het woongenot en het op een 

goede manier vorm en inhoud geven aan stadsvernieuwing. Het heeft zich volop 

bewezen en de vervolgactiviteiten komen ten goede aan de sociale cohesie van de 

buurt/wijk.  

 

Conclusies jury  
 

Na de korte interviews van vandaag met de acht genomineerden en de 

samenvattingen die vandaag zijn gepresenteerd komt het belangrijkste moment: de 

uitslag.  

De jury heeft de verschillende nominaties beoordeeld op basis van de voor de Jan 

Schaeferprijs geldende criteria:  

 

- het moet gaan om een initiatief dat toegankelijk is en het leefklimaat van stad, 

wijk, buurt of straat zichtbaar of tastbaar verbetert.  

- Het initiatief moet zich al bewezen hebben.  

- De kandidaat of organisatie moet dit initiatief als vrijwilliger hebben genomen.  

 

Ook dit jaar was het voor de jury weer een moeilijke keuze. Het vergelijken van een 

initiatief van personen tegenover initiatieven genomen door bijvoorbeeld een groep of 

vereniging is niet eenvoudig. Ook de aard van de activiteiten laten zich niet altijd 

goed met elkaar vergelijken. Alle acht voorgedragen initiatieven worden door de jury 



als zeer waardevol geacht. En feitelijk kunnen alle nominaties winnaar zijn. Daarvoor 

in ieder geval aan allen onze welgemeende complimenten. 

 

Ik wil dan nu aan Sharon Dijksma vragen om de winnaar bekend te maken en de 

prijs te overhandigen.  

 

 

(envelop met de uitslag overhandigen aan Sharon Dijksma): 

Tekst:  

De jury heeft gemeend dat 1 nominatie op alle fronten voldoet aan de criteria voor de 

Jan Schaeferprijs.  

Feitelijk zou Jan Schaefer zelf, als hij inwoner van onze stad zou zijn geweest, op 

eenzelfde volhardende manier werk gemaakt hebben van plannen voor de directe 

woonomgeving. Daarom is de jury van mening dat de Jan Schaeferprijs 2016 moet 

worden toegekend aan het project dat: 

Zich heeft bewezen en voldoet aan alle criteria voor de Jan Schaeferprijs. Het heeft 

betrekking op de leefbaarheid, het woongenot en de stadsvernieuwing. Door zich op 

een volhardende manier te blijven inzetten is veel bereikt voor de wijk. De wijk kon 

hierdoor ingrijpend vernieuwd worden op een manier, waar de bewoners achter 

konden staan. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd die de sociale cohesie 

van de wijk bevordert.  

De winnaar is: Gerben de Jong. 

 


