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Poco Mucho, een van de best lo-
pende restaurants in het cen-
trum, is verkocht. De vorige ei-
genaar, Nuri Kumurcu, heeft
het restaurant aan de Korte
Haaksbergerstraat verkocht
aan twee nieuwe eigenaren: de
families Oran en Orum. Kumur-
cu blijft wel in dienst bij het
restaurant. De formule van Po-
co Mucho blijft ongewijzigd.

Door groot onderhoud aan de
drukpers in Apeldoorn treft u
vandaag en maandag een ande-
re indeling van uw krant aan.
Om De Twentsche Courant Tuban-
tia toch op tijd bij u te kunnen
bezorgen, is een aantal edities
in elkaar geschoven. Dat bete-
kent dat u in deze editie
nieuws aantreft uit Enschede,
Haaksbergen en Achterhoek.

Bij een aanrijding tussen twee au-
to’s op de kruising Ganzenbos-
weg met de Oude Deldernerweg
is gisterochtend een 80-jarige au-
tomobilist uit Enschede gewond
geraakt. Een 64-jarige plaatsge-
noot zag de man op de kruising
over het hoofd. De bejaarde man
is met onbekend letstel naar het
ziekenhuis gebracht. De 64-jarige
Enschedeër bleef ongedeerd.

De kinderen van de Dr. Huizing-
school Kentalis in Enschede krij-
gen een gloednieuw speeltoestel
van 10.000 euro. De regionale in-
stelling voor speciaal onderwijs
aan de Maatmanweg heeft dit te
danken aan een prijsvraag van
Boer Speeltoestellen. Twee lera-
ressen deden aan de prijsvraag
mee, omdat de toestellen op het
schoolplein sterk verouderd zijn.

Michael Chen opent half novem-
ber een Ginza-vestiging aan De
Klanderij 50. Het betreft een sus-
hi- en grillrestaurant met bijna
driehonderd zitplaatsen. Chen,
die al restaurants runt in Tilburg
en Arnhem, trekt in het pand
waar eerder een vestiging van
ABN-Amro zat, op de hoek van
Klanderij en Oldenzaalsestraat.
Eerder zat daar ook al La Place.

Andere indeling krant
door werk aan pers

Nieuwe eigenaren
van Poco Mucho

Bejaarde automobilist
gewond bij aanrijding

Gloednieuw speeltoestel
voor Dr. Huizingschool

Sushi- en grillrestaurant
in voormalig pand bank

door Toon Kolkman

ENSCHEDE – De stress en zorgen
van de afgelopen tien maanden
zijn hem aan te zien. Vijf maan-
den geen uitkering, eis terugvor-
dering van 46.000 euro, geen in-
komsten. Wel co-ouder van zijn
zoontje en mantelzorger voor zijn
moeder, waar hij bij in woont.
De nu 48-jarige Enschedeër, die
vanwege het belang van zijn zoon

niet met eigen naam in de krant
wil, ligt al tien maanden onder
vuur van de gemeente. De strijd
is nog niet helemaal gestreden.
Wel is de claim van tafel en ont-
vangt hij weer bijstand, na excu-
ses van de gemeente. Resteert nu
nog de dwangsom wegens exploi-
teren van een café zonder vergun-
ning en geluidsoverlast. Het ver-
eiste horecadiploma heeft hij in-
middels wel. Met steun van een

ambtenaar van de gemeente.
Een anonieme tip binnengeko-
men op 4 mei 2013 bleek reden
voor een onderzoek naar fraude
met bijstand. Drie maanden later
werd zijn uitkering stopgezet.
Een maand later kreeg hij een
brief met de eis dat 46.000 euro
aan bijstand over 2009-2013 moet
worden terugbetaald. Begin de-
cember kreeg hij bericht dat hij
95 euro per maand moet terug be-
talen. Als hij in dat tempo de
claim terugbetaalt, is hij er op
zijn 91e vanaf.
De beschuldiging van fraude kan
de Enschedeër vrij snel weerleg-
gen. De muziekoptredens, hoog-
uit enkele per jaar, zijn vrienden-
diensten. De vergoeding is vrij-

wel nihil. Ernstiger leek dat zijn
naam staat op de loonlijst van Eu-
ro Entertainment. Hiervoor heeft
hij tot zo’n tien jaar geleden regel-
matig opgetreden. Sindsdien niet
meer. Er bleek sprake te zijn van
een persoonsverwisseling met
een geluidstechnicus met vrijwel
dezelfde naam. De genoemde ver-
goeding van twee maal 105 euro
die is uitbetaald, was niet voor de
48-jarige.
Er is, ook in de ogen van Werk &
Bijstand, geen sprake van fraude.
Maar de 48-jarige struikelde over
de informatieplicht. Hij had de op-
tredens moeten melden, al kreeg
hij er een minieme vergoeding
voor. Dat was voldoende om de
uitkering niet te hervatten en de

claim te handhaven. Alle bezwaar-
schriften werden ter zijde gescho-
ven, tot een gesprek met wethou-
der Patrick Welman werd geëist.
Binnen een week was de uitke-
ring weer toegekend, een week la-
ter was de claim van tafel. De vijf
maanden dat de uitkering is ge-
stopt wordt uitbetaald.
Eind goed, al goed? Dat is het
niet! De ‘vervolging’ na de anonie-
me tip over fraude en de maan-
den zonder inkomsten hebben er
ingehakt. „Ze hebben me gepro-
beerd kapot te krijgen. Zo voel ik
dat. Het is niet gelukt maar ik heb
er wel een tik van gekregen. Ze
pakken mensen op kleine zaken.”
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Enschede
Advertentieverkoop:
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e-mail: verkoop@tctubantia.nl

Voetbal nog
populairder in
Haaksbergen

Zijn bijstandsuitkering wordt stopgezet.
Hij moet 46.000 euro terugbetalen. Het
blijkt een foutje. Na een anonieme tip.

Bekend gezicht in
de Jacobuskerk
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De Jezus in de Calvariegroep in de Jacobuskerk aan de Oude Markt heeft
een bekend gezicht. Kunstenaar Leo Brom (1896-1965) heeft zijn Jezus
de trekken van Mona Lisa meegegeven. De enige van zijn soort in een
kerk. Koster Joop van der Woning heeft het verhaal uit tweede hand. We
hebben de proef op de som genomen en het gezicht van Mona Lisa, na

haar ogen te hebben gesloten, op dat van Jezus gelegd. Zien is - in dit ge-
val - geloven. Van der Woning wist het al. Hij heeft gelijk.
foto Frans Nikkels, beeldbewerking Lars Smook
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Na anonieme tip onder vuur
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