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EN OMGEVING

Tevens zal er gezelligheid worden 
gebracht op en rond het Winkelcentrum 
door; Blaaskapel ’Veur Mekaar’, één-
mansorkest ‘Di Stephano’, en Straat-
artiest Wim Ros.

Tot 17.00 uur is er een braderie, 
rommelmarkt, live optredens en veel  
kindervermaak, waaronder springkussens,
een Bounce balls-Hindernisbaan, een  
draaimolen, en een rodeostier. Circus 
Tijdgeest zal in een workshop voor 
kinderen de artiestjes in de dop 
voorbereiden voor een leuke show. 
Deelname is natuurlijk gratis voor alle 
kinderen!

Vanuit dansschool Al Hayat Dance zal de 
groep Raks Oriëntal optreden. Ze laten 
buikdans en Bollywood dansen zien. 

Daarnaast voeren de muzikanten van 
‘Eddie Gezellie’ in typische steelband stijl 
je met hun warme klanken regelrecht 
naar de Caraïben. POPsCOOL zal van 

12:00-16:00 uur geweldige optredens 
verzorgen, waarbij getalenteerde leer-
lingen laten horen hoe fantastisch het 
is om muziek te maken. Lijkt het je leuk 
om muziek te maken of liedjes te leren 
schrijven? Dan moet je komen kijken 
wat hier allemaal mogelijk is, en wat de 
artiesten laten horen! 

Vanaf 17.00 uur nemen 2 live bands het 
grote podium aan de Schorpioenstraat 
over. 

De eerste band is The Classixx Live Band 
met jaren 60/70/80 repertoire van o.a. 

Neil Yong, Robert Palmer, Billy Joël, The 
Eagles, Status Quo, Little River band en 
dr.Hook. 

De tweede band is de ST. John’s Family, 
met sounds of the 60. Nummers met 
de oude soul van Wilson Pickett, James 
Brown, Sam & Dave, Solomon Burke, 
Arthur Conley en Otis Redding worden 
op geweldige wijze gebracht door deze 
fantastische band.

Kom en geniet van alle optredens, onder 
het genot van een hapje en een drankje 
op de gezellig ingerichte weide. 

De presentatie is in handen van zanger & 
presentator Tom Linders.

WIL JE EEN KRAAM HUREN VOOR DE 
ROMMELMARKT OF BRADERIE?   
Dat kan. De kraamhuur bedraagt 
€15,00. Stuur een e-mail naar 
samentwekkelerveld@gmail.com. 

Kortom, met een programma dat vol zit 
met muzikale optredens, een gezellig 
markt en nog veel meer mag je deze dag 
echt niet missen.

Let op: de Wijkkrant in de maand mei heeft 
meer nieuws over het Zomerfestival!

Op zaterdag 8 juni is het weer tijd voor het Zomerfestival Twekkelerveld.  

Dit zonnige evenement vindt plaats aan de Schorpioenstraat en begint  

om 12.00 uur. 
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www.sensazia.nl
Colosseum 80 Enschede 088-5878787 

Naast de Cinestar, tegenover het FC Twente Stadion. 
Parkeerplaatsen voor de deur. Ideaal voor en na de wedstrijden.

www.sensazia.nl

2 uur onbeperkt 

eten en drinken
(alcoholvrij)

v.a. €
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www.sensazia.nl
Colosseum 80 Enschede 053-8200 300

Naast Kinepolis, tegenover het FC Twente Stadion.
Parkeerplaatsen voor de deur. Ideaal voor of na de wedstrijd of in combinatie met de film.

23,50 p.p.

Bier/wijn € 1,- per glas

Alle andere 

alcoholische dranken

€ 1,50 per glas

Twekkelerveld Winkelcentrum - Enschede 

Keurslager Winkelman 
Ana Döner
Fish & Sushi
Kapstars Haarmode 
Albert Heijn
Bakker Teunis / Limburgia 
Lidl
Trekpleister
Primera Ten Vergert 
Wibra
Dierspecialist TopPets 

Ana Market
Domino’s Pizza
Blokker
Karleys Fashion
Eetcafé Jeruzalem
Bloemsierkunst Mondré
Slijterij-Wijnhandel
L.A. Koumans
Die Grenze Medikamente
Cafetaria Twekkelerveld
Chinees-Indisch 
afhaalcentrum Jumbo

Winkelcentrum-Twekkelerveld.nl

Alles aanwezig!
en gratis parkeren

Dierspecialist TopPets
Sinds 2010 gevestigd in winkelcentrum Twekkelerveld

Zonstraat 22  •  7521 HH Enschede

 De 5 
zekerheden 
van uw 
dierspecialistTopPets

GRATIS thuisbezorgd via toppets.nl

1. Deskundig advies    

2. Verantwoord 
     assortiment   

3. Betrokken 
     medewerkers    

4. Betrouwbare service

5. Betaalbaar 
     voor 
     iedereen

Colofon

praktijk voor:

fysiotherapie

dry needling

manuele therapie 
Schoudernetwerk Twente

G.J. van Heekstraat 414,7521 EN Enschede

tel: 06-20058857 

www.cross-fysio.nl 
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VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG 

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

ASUS 15,6” NOTEBOOK 
Kwaliteit notebook van Asus met AMD E350 
1,6 Ghz processor, 15,6” Inch breedbeeld LED 
scherm, 4096 Mb werkgeheugen, 320 Gb Hard-
disk. ATI Radeon 512 Mb, WLAN, geheugenkaart- 
lezer en webcam. Window 
7 Home Premium.
MET 2 JAAR PICK-UP
& RETURN GARANTIE

LG 119 CM FULL HD LED TV
Volledig Full HD 1080p LED TV voor een absolute 
stuntprijs!  Ultraplat ontwerp met TrueMotion 
100Hz voor een perfect beeld bij snel bewegende 
beelden. Grote contrast
verhouding, 4 x HDMI,
Simplink en USB 2.0.

SAMSUNG 1400T WASMACHINE 
Volelektronische 1400 toeren wasmachine met 
6 kg. inhoud en RVS trommel. Veel speciale 
wasprogramma’s, timer voor startuitstel en 
 resttijdindicatie. VAN 499.- NU 299.-

BAUKNECHT ONDERBOUW VAATWASSER 
Onderbouw vaatwasser met RVS paneel, deur 
en plint. 3 Temperaturen en 3 programma’s waar-
onder halve belading. Met waterstop en starttijd-
uitstel. VAN 829.- NU STUNTPRIJS 399.-

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

Olieslagweg 82  7521 JE ENSCHEDE 
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

Grote Beerstraat 92 - 7521 XL Enschede
Tel. 053 - 7505120 Mob. 06 - 12150899
K.v.K. nr. 08212128

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

Er is weer plek voor de fi tness groep
op maandag en donderdagavond!!!!!!!!!!!!!!!

U kunt zich aanmelden per telefoon of gewoon 
even gezellig langs komen op de praktijk!!!

Tevens is er ook plek voor de senioren gym
elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur

in speeltuin de Wester.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden per telefoon
of op de praktijk en anders gewoon

op dinsdagmiddag in de Wester.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en bovenal 
een gezond en goed verzekerd 2012 toe!

TELEFOON: 053 - 4787539
WWW.FYSIO-TWEK.NL   E-MAIL: TWEK@KPNPLANET.NL

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

BEL 053 - 481 7800 OF KIJK OP 
WWW.GEZONDVERZEKERD.NL OF U IN AANMERKING KOMT

Boensma ijzerwaren online vuurwerk winkel

uw vuurwerk specialist

G.J. van Heekstraat 101
Tel. 053 - 435 03 73
www.boensma-ijzerwaren.nl

openinGsTiJden
 
29-12-2010 8.30 - 18.00 uur
30 - 12 - 2010 8.30 - 18.00 uur
31 - 12 - 2010 8.30 - zolang de   
  voorraad strekt

nu ook te bestellen via: www.boensma-vuurwerk.nl

uw en Dealer
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Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

Schietbaanweg 18 7521 DB Enschede
alle auto’s worden geleverd incl nieuwe APK

inruil en financiering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

vAKANTIE chEqUE KAdO!

Luxe vakantie in 14 verschillende landen voor 4 tot 7 overnachtingen  
voor 2 pers. deze aktie geldt voor de hele maand december.*

* Vraag naar de voorwaarden.

dEcEMbEr KAdO MAANd!
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UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

IN SAMENWERKING MET
Vereniging samenwerkingsverband 
‘Het Twekkelerveld’

HOOFDREDACTIE
John ter Riet
Binnenhof 45
7522 EP Enschede
T 053 - 435 48 32
john@wijkkranttwekkelerveld.nl

REDACTIE
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl
Melany ter Riet, Willy ten Have,  
Ton Roelofs

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl

ONTWERP & REALISATIE
SPRNKL Creative Company
053 2308009 | 06 40730180
renske@sprnkl.nl | www.sprnkl.nl

ADVERTENTIES EN COPY
Advertenties of mutaties mailen naar:
adverteerder@wijkkranttwekkelerveld.nl
Copy mailen naar: 
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl

UITERLIJKE INLEVERDATA 
14 mei | 11 juni  | 27 aug 
1  okt | 29 okt | 26 nov

VERSCHIJNINGSDATA
28 mei | 25 juni | 17 sep
15 okt | 12 nov | 10 dec

Colofon

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Alzheimer Café - MAANDAG 6 MEI

De Reparatiekamer
Eens in de maand is het een gezellige 
drukte in de gemeenschappelijke 
ruimte van het Livio gebouw aan 
de Schorpioenstraat. Elke eerst 
dinsdagmiddag van de maand wordt daar 
de reparatiekamer gehouden. Een kapot 
koffiezetapparaat? Misschien kan het 
nog gerepareerd worden. Een cd-speler 
die niet meer werkt? Ook daar kan naar 
gekeken worden. Bij de reparatiekamer 
werken vrijwilligers die op verschillende 
technische gebieden ervaring hebben. 
En ook kapotte kleding kan vaak nog 
een ronde mee na reparatie. Voor kleine 
reparaties als bijvoorbeeld een zoom 
uit de rok/broek of een rok die korter 
moet, zitten enkele dames klaar met 
de naaimachine om het probleem te 
verhelpen (geen ritsen).

Een aantal kledingstukken kunnen alleen 
in overleg wellicht gerepareerd worden.
Waar u kunt, helpt u mee en anders 
drinkt u een kop koffie of thee deze wordt 
u gratis aangeboden door Livio, terwijl de 
vrijwilligers voor u aan de slag gaan. 

Soms kunt u ook nog wat opsteken 
van het werk dat zij doen en kunt u een 
volgende reparatie wellicht zelf doen. 
De reparaties zijn helemaal gratis. Soms 
moet er een onderdeel gekocht worden, 
deze kosten zijn dan voor uzelf. Het is 
wel prettig wanneer te repareren kleding 
eerst gewassen wordt. Heeft u niets te 
repareren? Ook dan bent u welkom voor 
een kopje koffie of thee en een praatje. 
De reparatiekamer wordt gehouden elke 
eerste dinsdag van de maand van 14.00 
uur tot 16.00 uur. 

De Reparatiekamer is een samen-
werkingsproject van Livio, Power en de 
Alifa Burenhulpdienst.

LIVIO (Power) 
Schorpioenstraat 33
7521 HN Enschede
T. 06 5344 3110 

Wat doet u met een lamp waar een draadje aan los is? Of met 
een strijkijzer die niet meer werkt? Laat het repareren in de 
Reparatiekamer!

Op maandag 6 mei is er weer een avond 
van het Alzheimer Café in Enschede. De 
avond wordt georganiseerd door Alifa 
Welzijn Ouderen in samenwerking met 
zorgorganisaties. 

Het thema van deze bijeenkomst is:
Gedrags-en stemmingsproblemen
Voor deze avond hebben we Ester 
Geurtzen, psycholoog bij de Posten, 
bereid gevonden om onze gastspreker 
te zijn.  Zij zal aandacht hebben voor de 
volgende onderwerpen:

- Hoe ga ik om met ander gedrag? 
- Boosheid
- Claimgedrag
- Verdriet 
- Angst
- In de war 

Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café 
is er voor bezoekers volop gelegenheid 
vragen te stellen en met lotgenoten in 
contact te komen, ook is er schriftelijke 
informatie aanwezig.

Deelname aan het Alzheimer Café is 
gratis. Men hoeft zich niet op te geven 
of te reserveren, de inloop is vrij. 

ALZHEIMER CAFÉ 
Wijkcentrum de Roef
Pastoor Geertmanstraat 17
Enschede

DATUM EN TIJD 
Maandag 6 mei 2019
19.00 uur: zaal open 
19.30 - 21.00 uur: programma
Toegang, koffie en thee zijn gratis. 

INLICHTINGEN 
Voor inlichtingen kunt u bellen met  
Alifa Welzijn Ouderen 
Wil Varwijk 
053-4320122 of mailen
w.varwijk@alifa.nl



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

Tel.: 053-4340126
info@gebrvandermeij.nl
www.gebrvandermeij.nl

www.livio.nl0900-9200

Thuiszorg?
Uw zorgvraag is bij ons in goede handen
Iedereen voelt zich het beste in de eigen omgeving. Met thuiszorg van 
Livio kunt u zo lang, veilig en plezierig mogelijk in die eigen omgeving 
blijven wonen. We hebben vele vormen van thuiszorg in huis en zijn altijd 
bij u in de buurt, dag en nacht. Naast normale persoonlijke verzorging en 
verpleging bieden we diverse zorgspecialismen. Dus ook wanneer de zorg 
complexer wordt, kunnen we die blijven bieden.

Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met onze 
wijkverpleegkundigen. Zij helpen u graag met het aanvragen van de zorg 
en het regelen van de eventuele vergoedingen.

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

Uw bankzaken regelen
wanneer het u uitkomt!
Dat is ons idee.

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

Maak nu een afspraak via rabobank.nl/enschede-haaksbergen
of bel (053) 488 58 85

Rabobank. Een bank met ideeën.

Nu elke werkdag tot 20.00 uur open
voor het regelen van al uw bankzaken.

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

EEN HAND- OF VOET VERZORGINGSBEHANDELING
GRATIS IN DE MAAND NOVEMBER.

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

 
openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00
(Behandelingen zijn s'avonds ook mogelijk)

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

U kunt bij schoonheids- en pedicuresalon Wo-Men terecht voor:
 - Gezichtsbehandelingen
 - Manicure
 - Pedicure (ook diabetische voet en pedicuren aan huis!)
 - Harsbehandelingen
 - Uw Bruidsmake-up
Neem eens een kijkje op onze website of belt u gerust voor informatie

Attentie!! Acne modellen gezocht voor acne specialisatie!!
Voor meer informatie kunt u bellen of een mail sturen 

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat) • 7521 GR  Enschede
053 - 433 37 98 • 06 - 38 29 51 71

Electro Technisch Installatie Bureau

Pijlhovestraat 43
7521 VS  Enschede
Tel. 053 - 435 89 74

* Elektrotechniek
* NEN 3140 keuringen
* Datanetwerken
* Inbraakbeveiliging
* Kamerabewaking

• ELEKTROTECHNIEK
• NEN 3140 KEURINGEN
• NEN 1010 KEURINGEN
• DATANETWERKEN
• INBRAAKBEVEILIGING
• CAMERABEWAKING

Openingstijden 
feestdagen

 
Zaterdag 27 april - koningsdag 

08:00 - 20:00 uur 

Zaterdag 4 mei - Dodenherdenking 
08:00 - 19:00 uur 

Zondag 5 mei - Bevrijdingsdag 
12:00 - 20:00 uur 

Donderdag 30 mei - Hemelvaartsdag 
12:00 - 20:00 uur



Slagerij Winkelman 
80 jaar!

Op 1 april 1939 startte Winkelman met 
zijn slagerij. Bij de meesten onder onze 
lezers een begrip. Hoewel de derde 
generatie een aantal jaren vreemd ging 
naar een andere wijk is de vertrouwde 
naam al weer enige jaren teruggekeerd 
naar de bakermat. 

In naam, dat wel, maar in 2005 
overgenomen door Wouter en Kim te 
Koppele. Toen zat Winkelman nog op het 
Stadsveld. Wouter wist al op heel jonge 
leeftijd dat hij slager wilde worden. Je 
ziet in hem de vakman en de drive om 

één en ander tot een succes te maken. 
De begin periode in het winkelcentrum 
Twekkelerveld ging niet zo gemakkelijk 
maar die tijd is voorbij. Inmiddels is 
slagerij Winkelman ook aangesloten bij 
Thuisbezorgd met o.a. verse maaltijden 
daarnaast met catering en niet te 
vergeten als specialiteit BBQ. Vanaf 
1 april 80 dagen lang wordt er elke 10 
dagen een grillplaat verloot. Dus tot 
ongeveer half juni is er kans om er één te 
winnen. Let op de andere acties in april, 
mei of juni.

5

Activiteiten Bibliotheek Twekkelerveld
WOENSDAG 24 APRIL
10:00 - 12:00 uur: koffieochtend
10:00 - 12:00 uur: seniorweb -  
hulp bij computers, internet,  
tablets en smarthphones
12:00 - 15:00 uur: wijkwijzer -  
vragen op gebied van zorg,  
welzijn en participatie.

DONDERDAG 25 APRIL
11:00 - 14:00 uur: wijkwijzer -  
vragen op gebied van zorg,  
welzijn en participatie.
13:30 - 15:30 uur: 
workshop Dimond painting

VRIJDAG 26 APRIL
13:30 - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag - vrije inloop
9:00 - 11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

MAANDAG 29 APRIL
9:00 - 11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

WOENSDAG 1 MEI
10:00 - 12:00 uur: koffieochtend
10:00 - 12:00 uur: handwerken
12:00 - 15:00 uur: wijkwijzer -  
vragen op gebied van zorg,  
welzijn en participatie.

DONDERDAG 2 MEI
11:00 - 14:00 uur: wijkwijzer -  
vragen op gebied van zorg,  
welzijn en participatie.
13:30 - 15:30 uur: 
workshop Dimond painting

VRIJDAG 3 MEI
9:00 - 11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

MAANDAG 6 MEI
9:00 - 11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

WOENSDAG 8 MEI
10:00 - 12:00 uur: koffieochtend
10:00 - 12:00 uur: inspirerende lunch
12:00 - 15:00 uur: wijkwijzer -  
vragen op gebied van zorg,  
welzijn en participatie.

DONDERDAG 9 MEI
11:00 - 14:00 uur: wijkwijzer -  
vragen op gebied van zorg,  
welzijn en participatie.
13:30 - 15:30 uur: 
workshop Dimond painting

VRIJDAG 10 MEI
9:00 - 11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning
13:30 - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag - vrije inloop

MAANDAG 13 MEI
9:00 - 11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

WOENSDAG 15 MEI
10:00 - 12:00 uur: koffieochtend
12:00 - 15:00 uur: wijkwijzer - 
vragen op gebied van zorg, welzijn  
en participatie.

DONDERDAG 16 MEI
11:00 - 14:00 uur: wijkwijzer -  
vragen op gebied van zorg,  
welzijn en participatie.
13:30 - 15:30 uur: 
workshop Dimond painting

VRIJDAG 17 MEI
9:00 - 11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

MAANDAG 20 MEI
9:00 - 11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

WOENSDAG 22 MEI
10:00 - 12:00 uur: koffieochtend
12:00 - 15:00 uur: wijkwijzer - 
vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie.

DONDERDAG 23 MEI
7:30 - 21:00 uur: stembureau
11:00 - 14:00 uur: wijkwijzer -  
vragen op gebied van zorg,  
welzijn en participatie.

Bibliotheek Twekkelerveld
Zonstraat 1
7521 HD Enschede

Zaterdag 18 mei a.s. houdt korfbal-
vereniging Rigtersbleek weer een 
rommelmarkt. 

Van 10 - 12 uur bent u welkom aan de 
van Heekstraat 35 aan de achterkant 
van het clubgebouw. Kleding, 
huishoudelijke spullen, elektrische 
artikelen, antiek, gereedschap van alles 

is er te vinden. Kom een kijkje nemen 
er zit vast wel iets van uw gading bij.

Heeft u spullen waarmee de club z’n 
voordeel kan doen, nog even bewaren 
dus. Oja, mocht u een handje willen 
helpen, dat zou heel mooi zijn: tel 06-
37011377

Rommelmarkt 
BIJ KV RIGTERSBLEEK
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de WesterSpeeltuin

Speeltuin
KOFFIE-OCHTEND
Iedere ochtend is er een inloop voor de buurt 
om gezellig bij te kletsen of dingen van alle 
dag te bespreken. Kom gerust langs vrij 
toegangkelijk.

MAANDAG
Biljarten
Elke maandagmiddag is er gelegenheid om 
een balletje te stoten van 14.00-16.00 uur. 
Kom gerust langs en kijk of dit wat voor u is.

Lindance
Heeft u belangstelling kom gerust langs en 
dans mee. Tijd 19:30 - 21:30 uur.

DINSDAG
Johfrykoor
‘s middags: Johfry koor 14.00 - 16.00 uur. Elke 
dinsdagmiddag is er bij ons een gezellige 
zangmiddag, onder het genot van een 
kopje koffie kunnen we ook even bijpraten, 
maar het zingen is het allerleukste. Ons 
koor is voor mannen en vrouwen vanaf 
55 tot 90 jaar. Wie weet kunnen we u ook 
verwelkomen bij onze zangclub. Tijden 
vanaf 14.00-16.00 uur.

Creatief met stof 
Twee keer in de maand hebben we creatief 
met stof. Leeftijd vanaf 10 jaar en ouder, 
19.15-21.00 uur. Je kunt je eigen kleding 
maken. De kosten hiervoor bedragen €3,50 
per les en een kopje koffie of glaasje ranja 
is gratis. Voor informatie kun je contact 
opnemen met: 053-4353548.

Schildersclub 
Bent u ook een beetje creatief? We hebben 
nog ruimte voor nieuwe leden. U bent 
van harte welkom elke dinsdagavond van 
19.30-21.30 uur. Er kan gewerkt worden 
met alle technieken, aquarel verf, olieverf, 
acrylverf en pastel. Iedereen kan voor 
zichzelf kiezen wat hij/zij gaat schilderen 

onder leiding van een deskundige lerares. 
Wie weet zien we u ook binnenkort. Wij 
zijn te bereiken op tel nr. 053-4350414 of  
053-4353548

Kinderfeestje
Wilt u een kinderfeestje geven voor uw kind? 
Op de woensdag of vrijdagmiddag is er de 
gelegenheid om het verjaardagfeestje van 
uw kind te vieren. Wij doen dan spelletjes of 
creatief. U krijgt hiervoor ranja, snoep, chips 
en natuurlijk patatjes. De kosten hiervan 
bedragen € 5,50 p.p.

Creatief
Elke woensdag van de maand is er 
creatief, met een wisselend programma. 
Elke maand maken we leuke dingen van 
papier of passend bij het seizoen. Je bent 
van harte welkom van 14.30-16.00 uur op  
Woensdag : 8 mei.
Woensdag : 15 mei
Woensdag : 22 mei 
Woensdag : 29 mei
Voor het programma , zie facebook. 

Judo 
Iedere woensdag worden er bij ons 
judolessen gegeven, onder leiding van 
onze judo leraar Rob de la Parra. De 
lessen worden gegeven voor kinderen 
vanaf 5 jaar. Lestijd 18.30-19.30 uur. 
Lijkt judo jou ook een leuke sport? Kom 
dan gerust eens langs. Je kunt altijd  
2 proeflessen draaien. 

DONDERDAG 
Folkloristische dansgroep De Krekkel 
Elke donderdagavond, 20.00 - 22.00 uur.  
Ben je geïnteresseerd in de Twentse folklore, 
dansen en muziek? Dan is dit misschien een 
leuke hobby voor jou. Zowel dansers als 
muzikanten, zijn hier van harte welkom! 
Kom eens een kijkje nemen. Wij hebben 
een hele gezellige, enthousiaste groep! Wij 

zijn nog opzoek naar een paar enhousiaste 
mannen!

Shantykoor ‘Wrakhout’
Op donderdagmiddag repeteert het 
Shantykoor ‘Wrakhout’. Het Shantykoor 
‘‘Wrakhout" uit Enschede bestaat uit een 
groep enthousiaste kerels die met passie 
en plezier, in koorverband liederen zingen 
die gerelateerd zijn aan het wel en wee van 
het vroegere zeemansleven en de zeevaart. 
Gemotiveerde mannen die van het zingen 
een tweede ‘‘onbetaald beroep" hebben 
gemaakt. Met aan dek een 50-tal ijverige, 
zingende ‘‘zeelieden" nemen we ons publiek 
mee terug in de tijd en de geschiedenis 
van het vaak harde en moeizame leven 
aan boord en de belevenissen aan de wal. 
Met een breed repertoire van Nederlandse, 
Duitse en Engelse(Ierse) liederen brengen 
we de wisselende gevoelens van die vaak 
geharde en soms ook gevoelige zeebonken 
tot uiting in enerverende optredens.

VRIJDAG 
Discofeestje 
Voor kinderen vanaf 8 jaar is er de 
gelegenheid discofeestjes te geven. Is 
uw kind binnenkort jarig en houdt hij/
zij van dansen en muziek en heeft  

u thuis niet de ruimte kom dan gerust  
bij ’t Heelal voor een gezellig feestje.  
De kosten bedragen hiervoor € 8,00 p.p.  
U krijgt onbeperkt drinken kaas, 
worst, stokbrood met sausjes en een 
bittergarnituur. Voor informatie en afspraak 
kunt u bellen met 053 - 4353548.

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de maand 
houden we een gezelligheidsbingo met 
leuke prijzen. De kaarten kosten € 2,50 
per stuk, de briefjes voor de hoofdprijs 
kosten €1,50 per stuk. We hebben 
boodschappentassen, vleesschotels en 
koffie als prijzen. De hoofdprijs is 2 x €55,-.  
Zaal open 18.30 uur.

ZATERDAG
Postzegelbeurs
De eerst volgende beurs is op 18 mei.

Siriusstraat 5, tel. 053-4319692
www.speeltuinhetheelal.nl
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HANDWERKCLUB
Huiskamerproject. Elke maandagmiddag, 
14.00 -16.00. Handwerken onder 
deskundige leiding. Kom een keer langs om 
te proberen, is geheel gratis.

ONTMOETINGSCENTRUM
Elke maandag en donderdag van 08:30 
uur t/m 16:30 uur is Ontmoetingscentrum 
Twekkelerveld van Liberein aanwezig met 
een groep ouderen in de grote zaal.
Samen de dag door onder deskundige 
leiding van Taniela Savarino.

BINGO-AVOND
Met 2x een hoofdprijs van €25,-  
Overige prijzen: boodschappen, 
vleesschotels, koffie.  
Zaal open: 19.00 uur, Aanvang: 19.45 uur.
Vrijdag 3 mei 2019

DANSCURSUS
Elke vrijdagavond behalve de eerste vrijdag 
van de maand wordt er een danscursus 
gegeven onder deskundige leiding. Er 
worden diverse dansen geleerd waar onder 
de quickstep, Engelse wals, tango, cha cha 
enz. Kosten: € 1,50
Koffie/thee en enkele hapjes gratis
Aanvang: 20.00 uur

GEZELLIGE DANSAVOND
Zaterdag 4 en 18 mei .
Voor 45 jaar en ouder. Met gratis hapjes, 
koffie/thee en een kleine bingo
Entree: € 1,50. Zaal open 18.30 uur
Aanvang 19.30 uur

JUDO
Judoclub De Wester (elke dinsdag  
van 18.00 uur tot 21.00 uur). Elke 
dinsdagavond zijn er judotrainingen  
onder leiding van Henk Hesselink.
De lestijden zijn:
18.00 uur tot 19.00 uur voor de  
jongste judoka’s (witte en gele band)
19.00 uur tot 20.00 uur voor  
de gele en oranje banders.
20.00 uur tot 21.00 uur voor de  
groene, blauwe en bruine banders.
Als je interesse hebt kom dan gerust 
langs voor het volgen van een paar gratis 
proeflessen. En natuurlijk bezoeken de 
judoka’s het gehele judoseizoen diverse 
toernooien door heel Nederland en door 
Europa (onder anderen Engeland en Polen).

DAMESGYM 
(elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 
uur). Een uurtje gezellig gymmen om je 
fitter te voelen, of om de stijve spieren 
weer wat losser te maken.  
Deze gymles staat onder deskundige 

leiding van Cynthia Woudstra. De kosten 
zijn € 10,00 p/m inclusief een vers kopje 
koffie. Kom eens een keer kijken, een 
beetje lichaamsbeweging is tenslotte  
voor iedereen goed!

BEWEGEN VOOR OUDEREN 
Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 
uur organiseert ANBO en Livio ‘Bewegen 
voor ouderen’ onder leiding van Annelies 
van der Meulen (fysiotherapeut).

AQUAREL, OLIEVERF
OF ACRYL SCHILDEREN  
(elke woensdagmorgen)
Neem eens een jaartje deel aan 
aquarel-, olieverf of aqrylschilderen 
in ons clubgebouw! Begeleiding door 
professioneel beeldend kunstenaar 
Woensdagmorgen: 09.30 - 11.30 uur  
Cursusseizoen: september t/m mei
Kosten: € 18,00 per maand.  
De materiaalkosten zijn niet bij  
de prijs inbegrepen.

COUNTRY DANSEN VOOR KOPPELS
Je houdt van Country Muziek en je  
wilt samen met je partner daarop  
leren dansen? Dat kan bij de 
‘‘Western Couple Dancers".
Kom voor kennismaking en  
meer informatie rustig langs.

Wij zijn er elke woensdagavond  
20.00 - 22.30 uur.

KINDERFEESTJES
Op de woensdagen van 15.00 t/m 17.00 
uur is er gelegenheid om kinderfeestjes 
te houden. Graag i.o.m. de beheerder van 
Speeltuin de Wester.

Speeltuin De Wester
J.W. Swiersstraat 43A
7521 DM Enschede
T. 053-4356663 
www.speeltuindewester.nl



Knutselles van BonnieZstyling 
BASISSCHOOL PAULUS

Groep 4 van basisschool Paulus was de 
gelukkige winnaar van een knutselles, 
verzorgd door BonnieZstyling". 

Maandag 8 april was BonnieZ op school. 
De opdracht was het maken van een 
robot. In groepjes van 8 gingen de 
kinderen naar de knutselruimte om 

onder de bezielende leiding van BonnieZ 
robotjes van hout te maken. Er was keuze 
uit allerlei materialen om de robotjes te 
pimpen. Het resultaat mocht er zijn, wat 
zagen de robotjes er geweldig uit.

Wat een geweldig leuke dag hadden de 
kinderen van groep 4.

In iedere groep wordt volop gewerkt en 
gepraat over de talenten van iedereen.

Kinderen tonen hun talenten op de 
talentenmuur in de groep. Je talent 

verder ontwikkelen gaat niet vanzelf. 
Dit vraagt oefenen en volhouden. Onze 
oud-leerling Jorien ter Mors heeft 
talent voor schaatsen, maar werd pas 
echt goed door heel veel trainen, met 

vallen en opstaan.
Dat hoort bij leren; goed oefenen en 
volhouden tot het lukt. Dat willen we 
de kinderen graag meegeven op o.b.s. 
Twekkelerveld.

Wilt u meer weten over talentont-
wikkeling op onze school? U bent van 
harte welkom!

Pas op! Talenten aan het werk BIJ O.B.S. TWEKKELERVELD

Groene plein CBS DE ZEVENSTER8Samen met haar groene partners heeft 
provincie Overijssel de ambitie om alle 
schoolpleinen in Overijssel voor 2025 
te vergroenen. Stichting Springzaad, 
Natuur en Milieu Overijssel en IVN 
Overijssel ondersteunen de komende 
jaren scholen in dit proces. Dit doen 
zij samen met de provincie en andere 
partners.

CBS de Zevenster wil graag een groen 
plein. De eerste aanzet is gemaakt. 
Tijdens de boomfeestdag zijn er 3 
kersenbomen geplant door leerlingen 
van de Zevenster samen met de 
gemeente. De bestaande fruitbomen 
zijn verplaatst naar een ander plekje. 
Overal in school worden plantjes 
gekweekt door onze leerlingen. Die 
zullen worden verkocht. Met de 

opbrengst willen de leerlingen een 
stukje groen plein financieren. Er zijn 
al verschillende bedrijven die mee 
willen helpen om een groentetuin en 
een bloementuin te realiseren. De 
uiteindelijke bedoeling is dat we een 
plein hebben waar kinderen de ruimte 
krijgen om te bewegen en te spelen in 
een uitdagende, groene en rookvrije 
omgeving. Dat is belangrijk voor een 

gezonde ontwikkeling. Een Gezond 
Schoolplein prikkelt de fantasie, 
stimuleert beweging en leert over het 
belang van de natuur. Tijdens én na 
schooltijd. Dit heeft een positief effect 
op het concentratievermogen en de 
leerprestaties. Genoeg redenen om 
ons schoolplein groen te maken!



Fietsen én e-bikes bij piest!

9
Onze fietsen showroom én werkplaats 
zijn onlangs flink gerestyled en 
vernieuwd! Zo is er geschilderd 
en verbouwd, en zijn er nieuwe 
wanden voor fietsaccessoires en 
fietsonderdelen geplaatst.

Dit om het assortiment weer fris en 
overzichtelijk te kunnen tonen. Ook 
hebben we onze fietsenwerkplaats 
grondig aangepakt. Overzichtelijke 
werkplekken met de modernste 
reparatieapparatuur staan onze 
vakmensen ter beschikking.

Zo kunnen we u weer perfect helpen 
bij de aanschaf van een nieuwe fiets of 
voor onderhoud aan uw fiets of E-bike.

 
Alle nieuwe modellen E-bikes van de 
merken Gazelle – Batavus – Sparta 
zijn bij ons binnen en staan voor u 
klaar om een proefrit op te maken.

Doorlopend kunt u komen testen op 
de vele demo E-bikes, die rijkaar voor 
u staan.

De collectie fietsen met ondersteuning 
is volledig vernieuwd en mocht u op 
zoek zijn naar een 2e hands E-Bike, 
dan bent u ook aan het juiste adres. 
Occasion fietsen bieden wij aan met 3 
maanden garantie, zodat u zeker bent 
van fietsplezier.
 

Daarnaast hebben we de grootste 
collectie kinderfietsen in vrolijke 
kleuren voor jongens en meisjes. Een 
groot deel van de nieuwe showroom 
is hiermee gevuld om ook de jonge 
fietsers blij te kunnen maken.

Is de jeugd wat ouder, dan zijn er 
natuurlijk de hippe transportfietsen al 
dan niet met voordrager en een krat of 
mand.
 
Wilt u liever een sportieve toer/
trekking fiets, dan hebben we ook 
hierin een uitgebreide keuze.
 
De speciale fietsenmarkt staat 
in het teken van veel koopjes en 

prijsvoordeel op het gebied van fietsen 
én fietsaccessoires.

Voor speciale marktprijzen zijn er: 
fietsendragers, manden, kratten, 
sloten, kinderzitjes, regenkleding én 
vele andere accessoires.
 
Bent u op zoek naar een goede 2e 
hands elektrische fiets, stadsfiets 
of kinderfiets? Deze staan rijklaar 
voor gebruik en wij geven 3 maanden 
garantie op elke occasion fiets!
 
We hopen u op onze fietsenmarkt en 
op onze vernieuwde fietsenafdeling te 
mogen begroeten.

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

49.95  ESPRIT C3
• Onderhoudsarm door gesloten kettingkast 
• Lichtgewicht aluminium frame 
• Krasbestendige lak • Rollerbrakes 
• 3 versnellingen • Ook verkrijgbaar met 
7 versnellingen of terugtraprem 
• Leverbaar in diverse kleuren

COMBI-DEAL

599

dé e-bike van het jaar

DIT IS ‘M! 300 Wh
accu

€150
KORTING

2599.-

KORTING

2449

 
          

JBL CLIP 2 

SPEAKER

GRATIS

POWERED BY

FIETSEN
MARKT

doorlopend
E-BIKE TESTDAGEN

FIETSTAS 
DUBBEL GO
• Inhoud 32 liter 
• Dubbele tas 
• Handige zijvakken 
voor fl esje drinken 
of paraplu  
• Refl ectie op alle 
zijden • Inclusief
voorgemonteerde 
MIK adapterplaat 39

   M8B E-BIKE
• 300 Wh accu • 8 Shimano Nexus versnellingen 
• Bosch Active Line Plus middenmotor • Intuvia display 
• Verende zadelpen • Automatische koplamp 
geïntegreerd in het frame

Agenda Kozakkenpark
MAANDAG 
Circus Tijdgeest 
14:30-22:00 uur

DINSDAG 
Klusteam KZP 
09:30-13:00 uur

Alifa Jonge Meidengroep 
o.l.v Assia 12:00-14:00 uur

Circus Tijdgeest 
14:30-18:30 uur

WOENSDAG 
OSVVE fietsclub
17:30-22:00

Alifa Jongerengroep 
o.l.v Michael 
19:00-21:00

DONDERDAG 
Alifa Jongerengroep 
o.l.v Michael 19:00-21:00

VRIJDAG 
Tekenclub
vanaf 5 april 
08:30-12:30

ZONDAG 
OSVVE Fietsclub 
09:00-15:00

SPEELTUIN 
KOZAKKENPARK 
G.J. van Heekstraat 14 
7521EG Enschede



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in manuele 
therapie, sportfysiotherapie,                                                                                                                                                                                                                                                                 
dry needling en groepsbehandeling COPD 
en claudicatio intermittens 

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

De beste zorg voor uw dier. 

www.dierenkliniekenschede.nl 

Kliniek voor gezelschapsdieren 
Hengelosestraat 290, Enschede 

 spreekuur op afspraak 

Hengelosestraat 290 | Enschede | T: 053—43 45 777 | praktijk@dierenkliniekenschede.nl 
Openingstijden: maandag | woensdag | vrijdag van 08:30—18:00 uur 

Ontmoetingscentrum voor mensen met lichte 
tot matige vorm van dementie èn hun mantelzorgers

Wanneer u te maken krijgt met de verschijnselen van dementie, komt er  
veel op u af. Hoe moet u handelen, waar kunt u terecht en waar komt u zelf  
even op adem? Vragen waarop u niet zomaar antwoord heeft. Daarom is er  
Ontmoetingscentrum Twekkelerveld. Een plek waar u antwoorden vindt en  
even binnen kunt lopen. 
Wij zijn iedere maandag en donderdag geopend van 10.00 - 16.00 uur.

Bel voor meer informatie met  Taniela Savarino: 06-83969927 of stuur een  
mail naar octwekkelerveld@liberein.nl 

Ontmoetingscentrum Twekkelerveld is een initiatief van  
zorgorganisatie Liberein en activeringscentrum Power.

Speeltuin De Wester, J.W. Swiersstraat 43A Enschede

Vergeten is
bij ons niet
zo erg

Loop  
vrijblijvend 

binnen

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

Uw bankzaken regelen
wanneer het u uitkomt!
Dat is ons idee.

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

Maak nu een afspraak via rabobank.nl/enschede-haaksbergen
of bel (053) 488 58 85

Rabobank. Een bank met ideeën.

Nu elke werkdag tot 20.00 uur open
voor het regelen van al uw bankzaken.

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

EEN HAND- OF VOET VERZORGINGSBEHANDELING
GRATIS IN DE MAAND NOVEMBER.

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

 
openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00
(Behandelingen zijn s'avonds ook mogelijk)

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

U kunt bij schoonheids- en pedicuresalon Wo-Men terecht voor:
 - Gezichtsbehandelingen
 - Manicure
 - Pedicure (ook diabetische voet en pedicuren aan huis!)
 - Harsbehandelingen
 - Uw Bruidsmake-up
Neem eens een kijkje op onze website of belt u gerust voor informatie

Attentie!! Acne modellen gezocht voor acne specialisatie!!
Voor meer informatie kunt u bellen of een mail sturen 

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat) • 7521 GR  Enschede
053 - 433 37 98 • 06 - 38 29 51 71

Electro Technisch Installatie Bureau

Pijlhovestraat 43
7521 VS  Enschede
Tel. 053 - 435 89 74

* Elektrotechniek
* NEN 3140 keuringen
* Datanetwerken
* Inbraakbeveiliging
* Kamerabewaking

OOK
ADVER-
TEREN?

Stuur dan een email naar:

ADVERTEERDER@

WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

7 dagen per week geopend
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

Hengelosestraat 281, Enschede
053 430 4321
info@defusting.nlwww.defusting.nl

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,50

Schietbaanweg 18 - 7521 DB Enschede - T: 053 - 435 81 14 - M: 06 - 53463 506 - www.auto-maikel.nl

LENTESHOW BIJ PIEST
De grootste fietsenshow in de regio!

De Gazelle Orange Innergy is de meest 
elegante electrische fiets met gesloten ket-
tingkast, 8 versnellingen & trapbekrachtiging! 
Eenvoudig te bedienen, digitale display.
Altijd fietsen met de juiste mate van trap-
bekrachtiging. 8 Versnellingen Shimano Nex-
us met rollerbrakes en cooling disks. Moderne 
Lithium-ion accu, actieradius 50-75 km.
VAN 2199.- NU MINIMALE INRUIL 350.- 
AKTIEPRIJS 1849.- OP = OP !

1849
De ION RX+ is de nummer 1 elektrische fiets met 
uitneembare accu. Dankzij de nieuwste 36 Volt Li-ION 
accu heeft de fiets 40% meer actieradius, tot wel 100 
km! De Power Assist Module geeft extra vermogen via 
de handige gashendel, ideaal bij het in- en uitparker-
en! Met Shimano Nexus 8 versnellingen. Geïntegreerd 
slot in het frame voor extra diefstalpreventie. Kortom, 
een hoogwaardige fiets waarop je kunt vertrouwen!

2549

NIEUW 

LENTESHOW
PRIJS

699

PRIJSPAKKER BATAVUS MAMBO
De Batavus Mambo Spring is zeer sportief en trendy. Een echte alleskunner. 
Zeer compleet met 8 versnellingen Shimano Nexus, rollerbrakes en naaf-
dynamo met automatische verlichting. Exclusieve verende voorvork, verende 
zadelpen & verstelbare stuurpen. Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding! Met 
Center Parcs cadeaubon twv 150,- euro! BATAVUS 799.- LENTEKORTING 100.-

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

Olieslagweg 82  7521 JE ENSCHEDE 
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

Grote Beerstraat 92 - 7521 XL Enschede
Tel. 053 - 7505120 Mob. 06 - 12150899
K.v.K. nr. 08212128

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

Eetcafé de Fusting

Hengelosestraat 281
7521 AD Enschede
Tel: 053-430 43 21

Eetcafé de Fusting 
Down Town

Zuiderhagen 16/18
7511 GL Enschede
Tel: 053-436 77 87

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

Er is weer plek voor de fi tness groep
op maandag en donderdagavond!!!!!!!!!!!!!!!

U kunt zich aanmelden per telefoon of gewoon 
even gezellig langs komen op de praktijk!!!

Tevens is er ook plek voor de senioren gym
elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur

in speeltuin de Wester.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden per telefoon
of op de praktijk en anders gewoon

op dinsdagmiddag in de Wester.

TELEFOON: 053 - 4787539
WWW.FYSIO-TWEK.NL   E-MAIL: TWEK@KPNPLANET.NL

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

ASUS 15,6” NOTEBOOK 
Kwaliteit notebook van Asus met AMD E350 
1,6 Ghz processor, 15,6” Inch breedbeeld LED 
scherm, 4096 Mb werkgeheugen, 320 Gb Hard-
disk. ATI Radeon 512 Mb, WLAN, geheugenkaart- 
lezer en webcam. Window 
7 Home Premium.
MET 2 JAAR PICK-UP
& RETURN GARANTIE

LG 119 CM FULL HD LED TV
Volledig Full HD 1080p LED TV voor een absolute 
stuntprijs!  Ultraplat ontwerp met TrueMotion 
100Hz voor een perfect beeld bij snel bewegende 
beelden. Grote contrast
verhouding, 4 x HDMI,
Simplink en USB 2.0.

SAMSUNG 1400T WASMACHINE 
Volelektronische 1400 toeren wasmachine met 
6 kg. inhoud en RVS trommel. Veel speciale 
wasprogramma’s, timer voor startuitstel en 
 resttijdindicatie. VAN 499.- NU 299.-

BAUKNECHT ONDERBOUW VAATWASSER 
Onderbouw vaatwasser met RVS paneel, deur 
en plint. 3 Temperaturen en 3 programma’s waar-
onder halve belading. Met waterstop en starttijd-
uitstel. VAN 829.- NU STUNTPRIJS 399.-

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

Olieslagweg 128G  7521 JG ENSCHEDE 
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

Grote Beerstraat 92 - 7521 XL Enschede
Tel. 053 - 7505120 Mob. 06 - 12150899
K.v.K. nr. 08212128

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

Er is weer plek voor de fi tness groep
op maandag en donderdagavond!!!!!!!!!!!!!!!

U kunt zich aanmelden per telefoon of gewoon 
even gezellig langs komen op de praktijk!!!

Tevens is er ook plek voor de senioren gym
elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur

in speeltuin de Wester.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden per telefoon
of op de praktijk en anders gewoon

op dinsdagmiddag in de Wester.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en bovenal 
een gezond en goed verzekerd 2012 toe!

TELEFOON: 053 - 4787539
WWW.FYSIO-TWEK.NL   E-MAIL: TWEK@KPNPLANET.NL

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

BEL 053 - 481 7800 OF KIJK OP 
WWW.GEZONDVERZEKERD.NL OF U IN AANMERKING KOMT

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

G.J. van Heekstraat 101
Tel. 053 - 435 03 73
www.boensma-ijzerwaren.nl

OPENIN G STIJDEN
 
29-12-2010  8.30 - 18.00 uur
30 - 12 - 2010  8.30 - 18.00 uur
31 - 12 - 2010  8.30 - zolang de   
  voorraad strekt

nu ook te bestellen via: www.boensma-vuurwerk.nl

UW EN D EALER

MAIKEL

W
W

W
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E
L
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L

Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

Schietbaanweg 18 7521 DB Enschede
alle auto’s worden geleverd incl nieuwe APK

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

Luxe vakantie in 14 verschillende landen voor 4 tot 7 overnachtingen  
voor 2 pers. deze aktie geldt voor de hele maand december.*

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!

VOLOP LOS 
TUINHOUT
ZOWEL VUREN ALS DOUGLAS!

Wij kunnen (bijna) 
alles op maat maken, 
ook uw schuur of overkapping!

BUHRMANN HANDELSONDERNEMING 
Tubantiastraat 108, Enschede
Tel. 053-43 58 703

www.buhrmannhandelsonderneming.nl

SCHERM 
HOUT/BETON 
VANAF 
€70, - p/m

€3350

AANBIEDING
SCHERM 17 planks, 18 mm dik



Heeft u problemen met het bewegen 
van uw lichaam? Bijvoorbeeld door 
rugklachten, of pijn in een gewricht. 
Belemmeren uw klachten u tijdens uw 
werk of het huishouden? Dan helpen 
wij u met fysiotherapie weer vrijuit 
bewegen.

Fysiotherapie is een behandelmethode 
gericht op alle onderdelen van uw 
lichaam die betrokken zijn bij beweging. 
Zoals uw gewrichten, spieren, zenuwen, 
hart en longen. De belastbaarheid 
hiervan is niet altijd in balans met de 
mentale en fysieke belasting die u hier in 
uw dagelijks leven van vraagt.

Als fysiotherapeut onderzoeken wij de 
oorzaak van deze disbalans. Werken 
uw spieren goed samen? Kunnen uw 
gewrichten vrijuit bewegen? Heeft u 
stress?

Is de oorzaak voor u en ons duidelijk? 
Dan herstellen we de balans met onze 
behandeling. Heeft u bijvoorbeeld pijn in 
uw rug door een verkeerde werkhouding? 
Dan leren wij u slimmer bewegen. Voelt 
uw knie niet stevig tijdens het sporten? 
Met stabiliteitstraining leert u uw spieren 
sneller en krachtiger aan te spannen. 
Aanvullend geven wij u concreet advies 
over hoe uw klacht is ontstaan. Hoe wij 
u kunnen helpen. Wat u zelf kan doen en 
hoe u herhaling voorkomt.

We kunnen u helpen bij klachten aan 
het bewegingsapparaat maar ook 
bij de behandeling van COPD en van 
etalagebenen. Ook kunnen wij u helpen 
bij het stellen van een diagnose bij 
klachten aan het lichaamsapparaat door 
middel van echografie.

Voor informatie kunt u altijd bellen of 

mailen naar de praktijk, 053 - 4358992 /
info@fysio-debleek.nl

Fysiotherapie de Bleek / 
Gezondheidscentrum Twekkelerveld

11
Parcoursrecord 51e Enschede Marathon

ENSCHEDE - Het was, tot opluchting van 
zowel de organisatie als de hardlopers, 
afgelopen zondag een stuk minder 
warm dan vorig jaar, toen tijdens de 
Enschede Marathon de temperatuur 
opliep tot ver boven de twintig graden. 
De gunstige omstandigheden – droog, 
een temperatuur of tien en zo nu en 
dan een zonnetje – zorgden ervoor dat 
er bij alle afstanden van de Enschede 
Marathon prima tijden werden gelopen 
en er relatief maar weinig uitvallers 
waren.

Dat betekende dat er na afloop op 
zondagmiddag duizenden tevreden 
lopers en hun supporters rondliepen 
op het Van Heekplein, dat dit jaar 
voor het eerst sinds jaren weer 
fungeerde als start- en finishgebied. 
Het feestje werd gecompleteerd met 
een parcoursrecord bij de dames, 
dankzij Keniaanse CarolineChepkwony 
die een tijd liep van 2.27.00 die met 
2.27.59 op naam van haar landgenote 
Sarah Jebet stond. En zo kan de 51 
e Enschede Marathon in de boeken 
worden bijgeschreven als een zeer 
succesvolle editie, met naast de snelle 
looptijden volop sfeer en gezelligheid. 
Sandra Melief, eventmanager van de 
Enschede Marathon, blikt dan ook 
“trots en tevreden” terug op de editie 
van afgelopen zondag. “We proberen 

er steeds meer een echt Enschedees 
evenement van te maken, gedragen 
door de hele stad.”
 
VERNIEUWEN
Na 51 edities – waarmee de Enschede 
Marathon de oudste marathon van 
Nederland en zelfs van West-Europa 
is – blijft de Enschede Marathon zich 
vernieuwen. “Dat vinden we heel 
belangrijk”, zegt Melief. “Zo hebben 
we het parcours op diverse punten 
aangepast zodat de lopers onderweg 
meer ruimte hadden en zijn we op 
zaterdag gestart met een gloednieuw 
evenement: de Twee van Enschede, een 
recreatieve loop van twee Engelse mijl, 
dus 3,2 kilometer. Deze laagdrempelige
wedstrijd organiseerden we samen 
met Menzis, Sportaal en Alifa, en dat 
werkte: er stonden heel wat mensen 
aan de start die nog nooit aan een 
loopevenement mee hadden gedaan. 
Geweldig om te zien!”

VERHUIZING VAN HEEKPLEIN
Een andere belangrijke vernieuwing 
dit jaar was de verhuizing van het 
start/finishgebied naar het H.J. van 
Heekplein. “We merkten dat de start 
en finish met bijbehorende tenten te 
ver weg lagen van het Van Heekplein, 
terwijl daar de lopers na afloop 
samenkomen”, legt Melief uit. “Door 

de start en finish te verplaatsen naar 
het Van Heekplein ontstond er niet 
alleen meer contact tussen lopers, 
sponsoren en publiek, maar ook nog 
meer gezelligheid en sfeer.”

RECORD
Aan het totale aantal deelnemers 
was te zien dat ook de hele marathon 
onverminderd populair blijft in 
Enschede. “Dit jaar stonden er iets 
meer dan het recordaantal van vorig 
jaar aan de start”. De deelnemers 
komen overigens niet uitsluitend uit 
de regio, zegt Melief. “Nee, ze komen 
ook van ver daarbuiten. Dit jaar 
telden we maar liefst 25 verschillende 
nationaliteiten. Ook opmerkelijk is de
sterke toename van lopers uit Duitsland” 
Het lijkt erop dat de parcourswijziging 
van vorig jaar  waarbij de UT, de Grolsch 
Veste en het Van Heekpark in de route 
werden opgenomen – gunstig heeft
uitgepakt. “We hebben bij het 
vaststellen van het vernieuwde 
parcours goed geluisterd naar de 
wensen van de lopers en dat betaalt 
zich nu terug.”

WINNAARS
Bij de Tubantia Marathon (42.195 
meter) lag, en dat is sinds 2015 al bijna 
een traditie, de focus op de vrouwelijke 
topatleten. “Op die manier kunnen we 

ons in het grote internationale aanbod 
van wedstrijden onderscheiden”, legt 
Melief uit. “We zetten bijna als ons 
prijzengeld in om een sterk vrouwelijk 
deelnemersveld aan de start te krijgen.” 
Het leverde dit jaar – evenals in 2016 
– een prachtig nieuw parcoursrecord 
op. “Daar zijn we heel blij mee, want 
het laat zien dat ons parcours prima 
mogelijkheden biedt voor een snelle 
tijd.” De winnaar de Friese hardloper 
Geart Jorritsma in 2.26.34, de eerste 
Nederlandse winnaar na Marti ten Kate 
in 1989.

SKE KIDSRUN
Op zondagochtend werden in diverse 
wijken in Enschede de KidsRUNs (1 of 
2 kilometer) gehouden.

Een populair onderdeel van de Enschede 
Marathon, zo bleek, want er stonden 
honderden jonge sportievelingen aan 
de start. Melief: “Geweldig om te zien 
hoe het evenement leeft in de stad en 
hoe enthousiast ouders en kinderen 
zijn. Daar zijn we blij mee, want de 
kinderen van nu zijn de deelnemers 
van de toekomst.”
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Nieuwe speeltoestellen BIJ SPEELTUIN DE WESTER

Op 13 april j.l. was daar dan eindelijk 
de officiële opening van de nieuwe 
speeltoestellen.

Geplaatst in november 2018 en 
al veel, veel eerder gepland. Het 
vorige bestuur had de plannen al 
klaar liggen alleen, door persoonlijke 
omstandigheden, is de uitvoering niet 
van de grond gekomen. Het nieuwe 
bestuur heeft de plannen omgepakt 
en in goede samenwerking met de 
Stichting Enschedese Speeltuinen 
uitgewerkt. Het financiële plaatje 

kwam natuurlijk ook om de hoek 
kijken maar mede dankzij de S.E.S., 
Wijkbudget Twekkelerveld en 
Speeltuin de Wester hebben we de 
vernieuwingen kunnen realiseren. Al 
met al kost het nogal wat en dan niet 
alleen in euro’s uitgedrukt.

Gelukkig hebben de kinderen daar nog 
geen besef van want die willen alleen 
spelen. En daar blijven de vrijwilligers 
van Speeltuin de Wester zich voor 
inzetten. Een plek voor jong en oud.

Activiteiten Livio Twekkelerveld

Als Bewonersplatform horen we graag 
van u als bewoner wat u van de wijk 
vindt. Waar u zorgen over heeft, blij 
van wordt of waar u graag zelf mee aan 
de slag zou willen. Bewoners weten 
ons steeds beter te vinden, maar dat 
kan natuurlijk altijd beter. Zelf blijven 
we ook het gesprek aangaan met 
bewoners en organisaties in de wijk, 
en bemoeien ons met ontwikkelingen. 

PLANNEN VOOR TWEKKELERVELD
De gemeente en woningbouw zijn 
zoals eerder vermeld bezig met 
plannen voor de wijk op de langere 
termijn. Ze hebben onderzocht hoe 
Twekkelerveld ervoor staat, en hebben 
vier projecten onderscheiden waar 
ze integraal mee aan de slag willen 
gaan de komende jaren. Dit zijn 
Energie en klimaatadaptatie, Huis van 
de wijk, programma (woningen en 
voorzieningen) en Inclusief (vergroten 
van kansen en zelfredzaamheid van 
alle, maar vooral kwetsbare bewoners).  
Wij worden hierover regelmatig 
bijgepraat, en de bedoeling van de 
gemeente en woningbouw is dat 
bewoners betrokken worden bij alle 
uitvoeringsplannen. Dit is voor ons 
echt superbelangrijk! Hoe, daarover 

wordt voor de zomervakantie meer 
duidelijk. 

TWEKKELERVELD AARDGASVRIJ
In het kader van het project Energie 
en klimaatadaptatie heeft u  onlangs 
of krijgt u binnenkort een nieuwsbrief 
over Twekkelerveld Aardgasvrij. 
De gemeente heeft besloten dat 
Twekkelerveld de eerste aardgasvrije 
wijk van Enschede wordt. Of wij daar 
blij mee zijn? Dat weten we nog niet. 
We weten wel dat er in de toekomst 
veel gaat gebeuren op dit gebied. 
En dat we als eerste wijk extra in 
de schijnwerpers staan en er dan 
soms meer mogelijk is. We hebben 
hier binnen het Bewonersplatform al 
flinke discussies over, dus we houden 
hiermee de gemeente en woningbouw 
zeker scherp. 

Bij de nieuwsbrief zit ook een enquete 
van de Universiteit Twente. Gemeente 
en andere betrokkenen realiseren 
zich dat om stappen te zetten naar 
een aardgasvrije wijk  je in ieder geval 
de betreffende bewoners goed moet 
informeren en meenemen. Het gaat om 
onze huizen! Lang niet elke bewoner 
heeft de middelen en de kennis om 

hier mee aan de slag te gaan. Met de 
enquete wordt dit in beeld gebracht, vul 
deze dus in. En maak gebruik van de 
inloopmomenten die zijn aangegeven 
in de nieuwsbrief als je vragen hebt.  

ONTMOETING IN DE WIJK
De vorige wijkkrant hebben we verteld 
dat we bezig zijn met een onderzoek 
naar ontmoeting in Twekkelerveld. Wij 
doen dit samen met Saxion studenten 
en de Twentse Alliantie.  Verderop in 
deze editie lees je een korte introductie 
van de vier studentes van Saxion. We 
zijn begonnen met een bijeenkomst 
met organisaties uit de wijk die 
op dit moment ook al ontmoeting 
organiseren. Het was goed om elkaar 
te spreken en ideeen uit te wisselen. 
Bij deze editie van de wijkkrant vind je 
een enquete van ons over ontmoeting 
in de wijk. Vul deze in, op papier of 
digitaal! Zo krijgen we een goed 
beeld van waar behoefte aan is, wat 
wordt gewaardeerd en  hoe bewoners 
betrokken willen worden.   

HOUDEN VAN JE WIJK OP ZIJN 
EENENTWINTIGSTE-EEUWS
Begin maart kwam het magazine 
Jij&Overijssel uit, met een interview 

met ons er in. Dit magazine wordt 
huis-aan-huis verspreid, maar wij 
ontvingen signalen dat dit magazine 
lang niet overal ontvangen is. Heb je 
m niet ontvangen? Meld dit dan bij jij@
overijssel.nl

VERKEERSVEILIGHEID
Naar aanleiding van de bewonersavond 
over veiligheid in de wijk is afgesproken 
dat we binnenkort een keer met de 
verkeerskundige de wijk doorgaan 
rondom verkeersveiligheid. We hadden 
dit gepland op 7 maart, maar helaas 
moesten we het afblazen vanwege 
de storm. Deze verkeersschouw is 
nu gepland op 11 april, de volgende 
wijkkrant vertellen we hoe dit is 
gegaan. 

CONTACT MET HET 
BEWONERSPLATFORM
Heeft u zelf een onderwerp waar u 
graag eens met buurtbewoners over 
van gedachten wilt wisselen? Of 
andere vragen of ideeën? Je kunt ons 
mailen op bpt-enschede@outlook.com 
en volg ons op Facebook!

Patrick, Jacqueline, Marieke, Jacqueline 

Nieuws: Bewonersplatform Twekkelerveld

Bij deze het activiteiten aanbod van 
Livio Twekkelerveld voor senioren. U 
bent van harte welkom om hieraan deel 
te nemen. Ook hebben we wekelijkse 
activiteiten, kom hiervoor rustig eens 
langs om te informeren wat wij zoal te 
bieden hebben. Een van onze wekelijkse 
activiteiten is bijvoorbeeld de:

HOBBYCLUB
Elke vrijdagochtend wordt er gezellig 
samen geknutseld. In overleg worden er
leuke dingen gemaakt. Kom gezellig een 
keer langs.
Kosten:  Livio plus lid € 3,50
  Zonder Livio plus € 5,50
Tijd: 9.30-11.00
Plaats: Activiteitenruimte

Verder hebben we elke maand ook extra 
activiteiten. Zie hieronder ons aanbod
voor de aankomende tijd.

26 APIL INSTUIF
Deze middag zal er een lekker bord 
patat met een kroket voor u klaar 
gemaaktworden door de vrijwilligers. 
Ook is de bar geopend en kunt u hier een 
drankje kopen. 
Kosten: Bord patat € 1,00 Kroket €1,50
Tijd: 15.00 - 16.30
Plaats: Grand Café

28 APRIL FILMMIDDAG
Elke laatste zondag van de maand zal 
er een filmmiddag plaats vinden in het 
Grand Café. Deze zondag zal de Frans 
Bauer-Samen met jou naar Curacao 
bekeken worden. Ook is de bar open en 
kunt u in de pauze een drankje kopen.
Kosten: Geen
Tijd: 14.30 uur
Plaats: Grand café

7 MEI REPAIRCAFÉ
Wat doet u met een lamp waar een 
draadje aan los is? Of met een strijkijzer 
die niet meer werkt? Met een broek of 
jas waarvan de rits kapot is. Laat het 
repareren in de Reparatiekamer!
Kosten: Gratis 
(nieuwe onderdelen eigen rekening)
Tijd: 14.00 - 16.00
Plaats: Grand Café

7 MEI BINGO
Elke eerste dinsdag van de maand is er 
een bingo, senioren uit de wijk zijn ook 
van harte welkom. U kunt de gehele 
avond met uw kaart spelen. Er zijn leuke
prijzen te winnen en er zijn drankjes 
tegen betaling te koop aan de bar. Er 
wordt gezorgd voor een lekker hapje.
Kosten: € 2,00 per kaart
Tijd: 19.30 - 21.30
Plaats: Grand Café

7 MEI SCHOENVERKOOP
Deze middag kunt u bij de locatie terecht 
om een paar mooie schoenen te kopen.
Kosten: Geen
Tijd: 14.00 - 16.00
Plaats: Activiteitenruimte

17 MEI ONDERKLEDINGVERKOOP
Deze middag kunt u op de locatie 
Twekkelerveld van Livio ondergoed 
kopen.
Kosten: Gratis
Tijd: 14.00 - 16.00
Plaats:  Activiteitenruimte

Voor vragen of opmerkingen kunt u 
contact opnemen met:
Welzijn.enschedenoordenwest@livio.nl 
of bel naar 0900-9200.
Welzijnsmedewerker: 
Dorieke Schoonderbeek
Coördinator Welzijn: Ilse de Lat



13Circus de Tijdgeest
Hallo,
Circus Tijdgeest heeft een hele week 
(29 april t/m 4 mei) circus in de 
circustent op speeltuin kozakkenpark.

Van maandag tot en met vrijdag 
steeds van 10:00-15:00 uur. 
Diverse workshops circus.

Iedere dag worshops Tissue.
Meedoen € 5,- per dag 

Lunch zelf meenemen. Of koffie etc in 
het speeltuin gebouw.
Eindpresentatie VOORSTELLING.
Op vrijdag om 15:00 en om 19:00 uur.
Voorstellingen zijn gratis, vrije gift is 
welkom.

Met vriendelijke groet namens circus 
Tijdgeest
One Man Band Di Stephano

Zone.college is de nieuwe naam van 
AOC Oost en Groene Welle. Samen 
werken we verder aan groen onderwijs 
dat vooruitstrevend is en nog beter 
aansluit bij de beroepspraktijk. Zone.
college haalt je beste binnenste buiten.

Ik breng u graag op de hoogte van 
een exclusieve samenwerking van het 
Zone.college met DiDutch. Samen gaan 
we de komende tijd werken aan een 
uniek e-learning programma met 3D 
technologie, waardoor het leereffect 
én leerplezier van studenten vergroot 
wordt!

Zone.college ontwikkelt uniek e-lear-
ning programma met 3D technologie 
van DiDutch 

Appels, peren, hamburgers en 
verpakkingen... iedereen kent ze wel, 
maar hoe zit het nu eigenlijk? Wat is de 
beste verpakking voor komkommers 
of hamburgers?

DiDutch maakt het voor studenten 
mogelijk om op een dynamische en 
interactieve manier digitaal te leren.

DiDutch is specialist in design & engi-
neering van consumentenproducten, 
verpakkingen en productieprocessen 
voor de levensmiddelenindustrie. Zone.
college biedt verschillende opleidingen 
aan in de levensmiddelenindustrie 
en constateert dat studenten steeds 
meer behoefte hebben aan een 
dynamische manier van leren. 

‘Wat gebeurt er met een paprika 
als je die vier weken in de koelkast 
laat? ’En hoe maak je van melk de 
lekkerste yoghurt en vla?’ Om op dit 
soort vragen een antwoord te krijgen 
ontwikkelen DiDutch en Zone.college 
een E-learning. Interactieve 3D food 
& packaging modules waarmee 
studenten op een interactieve, 
dynamische en digitale manier kunnen 
leren. Het vergroot het leereffect en 

zeker het leerplezier. De studenten 
worden uitgedaagd, door het 3D-effect 
wordt alles inzichtelijk gemaakt en op 
een interactieve manier uitgelegd.

Zone.college en DiDutch hebben een 
meerjarige overeenkomst gesloten. 
Het doel is om de eerste modules in 
2020 voor de studenten op te leveren.

PERSBERICHT - Op donderdag 28 maart 
nam Twente Milieu aan de Marssteden 
in Enschede de slimme Bandenpomp 
van Band op Spanning in gebruik. De 
Bandenpomp is gemaakt van duurzaam 
materiaal, werkt geheel op zonne-
energie en is door medewerkers en 
bezoekers van Twente Milieu gratis te 
gebruiken.

‘‘Bij Twente Milieu gaan we 
schoon, gezond en fris op weg. De 
bandenspanning van ons wagenpark 
wordt dan ook regelmatig gecontroleerd 
door Euromaster. Hierbij wordt niet 
alleen gelet op de juiste druk, maar ook 
op eventuele beschadigingen en slijtage’’, 
zegt Bas Assink, Programmamanager 
Strategie & Innovatie bij Twente Milieu. 
‘‘Maar we willen natuurlijk ook dat 
onze medewerkers met hun privéauto 
duurzaam en veilig de weg opgaan. 
Daarom bieden we de interactieve en 
duurzame bandenpomp van Band op 
Spanning gratis aan’’”, aldus Bas.

VAKER SPANNING CONTROLEREN 
Gineke Eleveld, medewerker van Twente 
Milieu, maakte op donderdag als eerste 
gebruik van de bandenpomp. Over 
de bandenpomp zegt Gineke: “Fijn 

dat Twente Milieu deze bandenpomp 
aanbiedt aan bezoekers en personeel. Ik 
verwacht nu zeker dat ik nog wat vaker 
de bandenspanning controleer doordat 
het makkelijker beschikbaar is.”

DUURZAME BANDENPOMP
De slimme Bandenpomp laat direct zien 
hoeveel euro je bespaart. Dat blijkt al 
snel € 21,50 te zijn, per keer dat je de 
pomp gebruikt. Op basis van kenteken 
wordt de juiste bandenspanning 
opgevraagd. De touch screen display 
helpt bij het instellen, geeft tijdens 
gebruik weer wat er gebeurt en toont na 
afloop direct de besparingen in euro’s, 
liters brandstof en verminderde uitstoot. 
De totale besparingen zijn zichtbaar op 
internet. De Bandenpomp is gemaakt 
van duurzame materialen en werkt op 
zonne-energie.

Jaarlijkse besparing In Nederland rijdt 
63% van de auto’s met onderspanning 
wat resulteert in extra CO2 uitstoot, 
brandstofverbruik, bandenslijtage en 
een langere remweg.
Door het probleem van onderspanning 
op te lossen bespaart Nederland jaarlijks:
” 200 miljoen liter brandstof
” 750.000 banden

” 400.000 ton CO2 uitstoot
” 400 miljoen euro 

OVER BAND OP SPANNING
Band op Spanning is onderdeel van 
Stichting de Groene Garage. De Stichting 
bestrijdt de vervuiling en negatieve 
gevolgen die automobiliteit met zich 
meebrengt. Deze organisatie is in 2004 
opgezet door Laurens Drogendijk: “Ik wil
graag werken aan concrete oplossingen 
van milieuproblemen, dat is mijn 
passie. Het is dan ook fantastisch om 
projecten en concepten op te zetten 
rondom het thema duurzame mobiliteit 
en energiebesparing, daar kan zoveel 
bereikt worden”. Band op Spanning 
is een prijswinnende oplossing voor 
het probleem van onderspanning 
en is daarmee een effectieve 
klimaatmaatregel.

Naast de slimme Bandenpomp biedt 
Band op Spanning ook de mobiele 
bandenspanningsservice op locaties 
aan.

AFVALINZAMELING EN BEHEER 
OPENBARE RUIMTE 
Twente Milieu voert voor veel Twentse 
gemeenten diensten uit op het gebied 

van afvalinzameling en beheer openbare 
ruimte. Van het legen van containers aan 
huis, het beheren van afvalbrengpunten, 
het inzetten van afvalcoaches tot 
gladheidbestrijding, plaagdierbeheersing, 
groenvoorziening en het adviseren van 
gemeenten bij beleidsontwikkeling. 
Samen met de verschillende gemeenten 
informeert Twente Milieu de inwoners 
over het beleid en de impact daarvan 
voor inwoners.

Zone.college NIEUWE NAAM VAN AOC OOST EN GROENE WELLE

Bandenpomp op zonne-energie
voor Twente Milieu



WIJKBUDGET VOOR VITAL FOCUS IN 2019

Jupiterstraat 5 Enschede info@vitalfocus.nl 06-47839539 www.vitalfocus.nl #vitalfocusinactie

Twekkelerveld kán echt gezonder! 

Eind 2018 heeft Vital Focus een aanvraag gedaan 
voor een deel van het wijkbudget van 
Twekkelerveld. Bewoners van de wijk 
Twekkelerveld scoren gemiddeld laag als het 
gaat om hun fysieke én psychische gesteldheid. 
Lager dan de gemiddelde bewoner van Enschede, 
zo bleek uit een recentelijk onderzoek van de GGD.  

Dit was het grootste argument om wijkbudget 
aan te vragen. De commissie heeft eigenaresse 
Hilde Ligtenbarg uitgenodigd in hun vergadering 
en na verheldering van het plan en duidelijke 
afspraken rondom inzet van het budget is er 
ingestemd met de aanvraag.  

In samenwerking met wijkcoach Patricia Vulker 
wordt er gekeken welke wijkbewoners passen 
binnen de gestelde doelgroep voor dit jaarplan.  
10 bewoners per groep komen een jaar lang elke 
week samen bij Vital Focus om te leren bewegen 
en trainen. Daarnaast wordt er veel aandacht 
besteed aan voeding. Elke maand wordt er 
gemeten en gewogen om inzichtelijk te krijgen 
wat het oplevert als je aandacht hebt voor je 
lichaam en je geest.  

Benieuwd welke resultaten er worden geboekt 
met dit plan? Volg dan Vital Focus op Facebook 
onder #vitalfocusinactie.

Het begin van uw pensioen ook het 
begin van veel lichamelijke ellende? 

Wist u dat u al vanaf uw 35e verliest aan 
botmassa? Osteoporose is een proces dat 
geruisloos plaatsvindt in uw lichaam. U merkt er 
niets van. Hoe ouder u wordt, hoe zwakker uw 
skelet en groter de kans op botbreuken. Uw 
spieren krijgen steeds méér de rol van 
“beschermer van uw skelet”.  

Maar wat nu als u steeds minder gaat bewegen? 
Niet meer zo hard sport als vroeger? Niet meer 
werkt? Uw spieren veel minder belast? En dús 
verliest aan spierkracht? U kunt een hoop 
ellende voorkomen… 

Vital Focus biedt weerstand! Elke 
maandagochtend om half elf wordt er flink 
gesport door mannen en vrouwen boven de 60 
jaar. Sterkere spieren, een beter evenwicht en 
meer bewegingsruimte in het lichaam… dat is 
het resultaat. Geen truttige gymnastiek, geen 
zijden handschoentjes… Sporten omdat het van 
belang is en dús serieus aangepakt moet 
worden. Je zou het eens moeten ervaren… 

Bij Vital Focus is er tijd voor verse koffie en een 
persoonlijke kennismaking. U hoeft alleen maar 
binnen te lopen. Wij houden altijd rekening met 
uw persoonlijke niveau. 

DMBE 
GAAT SOLISTISCH

Nieuws van de Wijkbudgetten 

14Graag willen we dit jaar meer gaan 
samenwerken met jongeren en 
ouderen.

We hebben contact gehad met het 
Zone College (voorheen AOC) om een 
samenwerking aan te gaan. Dit is als 
zeer positief ontvangen.

Afgesproken is dat er met Pasen en 
Kerst een bloemstukje wordt gemaakt 
met leerlingen van het Zone College 
bij Livio. De kosten worden door de 
wijkbudgetten betaald. Dit wordt na de 
zomervakantie een studie onderdeel 
voor de leerlingen.

Wij hebben besloten om deze Pasen 

dan toch maar te gaan bloemschikken.
Donderdag 11 april 2019 was het 
dan zover, 40 bewoners hadden 
zich opgegeven om mee te doen.
De bewoners hebben samen met 
vrijwilligers en Power medewerkers 
een mooi bloemstukje kunnen maken.
Iedereen ging blij en tevreden met een 
paascreatie naar huis.

Deze mooie middag is mede mogelijk 
gemaakt door Bloemsierkunst Beimer 
die ons een heel mooi prijsje voor de 
bloemen heeft gerekend. En de Albert 
Heijn voor een lekker koekje bij de 
koffie.
HARTELIJK DANK hiervoor. 

Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld

Ieder woensdag zijn de enthousiaste 
mensen van schildersgroep De Wester 
in het speeltuingebouw om het penseel 
of potlood ter hand te nemen. Om 
vervolgens hun creatie op doek of papier 
te zetten.

Neem eens een jaartje deel aan aquarel, 
olieverf, of aqrylschilderen.

Begeleiding door een professioneel 
beeldende Kunstenaar.

Voor meer informatie speeltuin De 
Wester telefoon: 053-4356663.

Schildergroep De Wester
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4336190
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

SPREEKUUR 
Wijkagent, Gemeente (openbare 
ruimte) en Woningcorporatie  
De Woonplaats en Domijn: 
elke donderdagmiddag 
13.00 - 15.00 uur
Poolsterstraat 30, 7521XG Enschede

NACHTDIENST APOTHEEK
Centrum Apotheek - Beltstraat 43A 
telefoon  053 - 431 4664

HUISARTSENPOST
Deze is te bereiken bij spoed-
gevallen: ‘s avonds, ‘s nachts,  
in het weekend en tijdens 
feestdagen voor patiënten 
uit de gemeente Enschede en 
Haaksbergen: Beltstraat 70, 7512 AA 
Enschede (t.o. Centrumapotheek)
17.00 - 08.00 uur  088 - 555 11 88

STORINGNUMMERS
Electriciteit / Gas 0800-9009
Kabel  0800-1884
Water  0800-0359
Thuiszorg Livio  0900-9200
Twente Milieu  0900-8520111
Woningcor. Domijn 0900-3350335
Woningcor. de Woonplaats 
 0900-9678
Woningstichting Ons Huis  4848900
Ziekenhuis M.S.T.  4872000
Zorgloket  4817900

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

OPENINGSTIJDEN BIEB
Bibliotheek Twekkelerveld
Zonstraat 1, 7521 HD Enschede
T 053 - 4309039, twekkelerveld@
bibliotheekenschede.nl
Maandag 15:30 - 19:00 uur
Dinsdag 09:30 - 15:30 uur
Woensdag 09:30 - 15:30 uur
Donderdag  09:30 - 15:30 uur
Vrijdag 12:00 - 15:30 uur
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Kosten lidmaatschap t/m 
17 jaar gratis, 18 jaar en ouder 
Standaardabonnement 
jaar: € 43,50 / 3 maand: € 10,65
Topabonnement  
jaar: € 57,50 / 3 maand: € 14,40

Computerspreekuur 
elke 4de woensdag van de maand 
10.00 -12.00 uur

InformatieDMBE 
GAAT SOLISTISCH

Zaterdag 30 maart was het de solistenavond van DMBE. 
Deze avond wordt door het jeugdbestuur georganiseerd om 
de leerlingen de gelegenheid te geven om hun kunnen te 
demonsteren aan publiek.

De zaal van ons aan de Herculesstraat 
was dan ook weer keurig op orde gemaakt 
en podia en verlichting en geluid waren 
oké. Vanwege de deelname van erg jonge 
mensen is de aanvangstijd vastgesteld 
op 19.30 uur en om 19.00 was er al 
behoorlijk wat publiek van familie, opa’s, 
oma’s, tantes, ooms etc.

Zoals altijd was er weer een erg kundige 
jury die de leerlingen/solisten gaan 
beoordelen. Als voorzitter hadden we 
Gerard Keizer die in de muziekwereld 
geen onbekende is en menig leerling 
heeft van hem les gehad. Daarnaast 
hadden we als jurylid Brigitte de Leeuw, 
de dwarsfluitdocente van de Kaliber 
Kunstenschool en actief binnen onze 
vereniging met leerlingen. Zelf is ze ook 
actief voor de Kaliber Kunstenschool in 
Borne. Ook André van Huizen, die diverse 
verenigingen dirigeert en als docent van 
de Kaliber Kunstenschool, ook bij ons 
aan huis lesgeeft, hadden we als jurylid 
kunnen strikken. En last but not least 
was Hugo Masselink, de slagwerkdocent 
van de Kaliber Kunstenschool die ook 
bij ons aan huis doceert, jurylid. De 
presentatie was in handen van onze 
jeugdmentor Gijsbert ter Horst. Soms 
had hij een beetje last van een slecht 
werkende microfoon maar dat mocht de 
pret niet drukken.

Als eerste was Roos Schurink aan de beurt 
omdat ze vorig jaar de wisselbeker en de 
eerste plaats had behaald. Ze speelde ze 
op snaredrum Mars Amacitia en de jury 
was vol lof over haar beheerstheid op de 
snaredrum. Daarna speelden Lex Heres 
en Danique Smit een duet op altsaxofoon 
en dwarsfluit. Zij speelden de Entertainer 
van Scott Joplin. Ook hier was de jury 
onder de indruk van de combinatie van de 
instrumenten. Collin Agterbos kwam met 
zijn snaredrum het nummer Etude A1 en 
A2 spelen. Hij heeft 1,5 jaar les bij DMBE. 
Het was voor de jury een genot om naar 
hem te luisteren. 

Karein Addink was al een meer 
gestudeerde leerling en ditmaal speelde 
ze op dwarsfluit het lied Lilliputter. 
De jury was er even helemaal van 
ondersteboven en zeer lovend over haar 
performance. Noortje was na Karein aan 
de beurt op de trompet; Ze speelde iets 
uit Horen, lezen en spelen, het bekende 
boek voor beginners. Kick mocht ook even 
laten horen wat hij kon op de snaredrum 
en hij speelde Etudes 3 en 4. Kick had 
eerst op trompet gestudeerd maar vond 
het slagwerk toch leuker en dit doet 
hij alweer 1,5 jaar. Kimberly speelde op 
dwarsfluit de Vlooienmars samen met 
haar lerares Brigitte de Leeuw. Volgens 

de jury was het prima gedaan! Rick van 
de Bovenkamp had wat meer ruimte 
nodig want hij speelde op een drumstel 
samen met een geluidsopname in Rock 
and Roll stijl. Dat was absoluut niet 
onverdienstelijk volgens de jury. En na al 
die prachtige muziek was er ook even tijd 
voor een pauze.

De tweede helft begon Ellen Ooink onze 
springende levenslustige jongedame op 
dwarsfluit die speciaal voor haar was 
aangepast om te kunnen fluiten want 
er zat een bocht in de dwarsfluit. Omdat 
ze nog zo jong is, is dat nodig omdat ze 
anders niet de hele fluit kon bedienen 
met het nog korte armpjes. Zo kon ze de 
jury een 2 prachtig nummer laten horen, 
de nummers Lets Rock en Berg en dal. 
Prima gedaan volgens de jury. 

Roos deed voor de tweede keer mee. 
Lex Heres ging verder op zijn Alt sax met 
Carnival de Venice een erg moeilijk stuk 
met grote sprongen in de muziek en 
technisch was het ook een hoogstandje, 
maar hij bracht het er goed vanaf. Jolien 
en Danique deden samen het nummer All 
of me op dwarsfluit. De jury vond het erg 
goed dat ze met elkaar heel goed stemden 
qua toonhoogte. Bij fluiten is dat donders 
moeilijk. Collin had ook nog wat in petto, 
namelijk Showmarsen op de snaredrum. 
Ook dit nummer werd gewaardeerd door 
de jury. Karein kwam ook nog even haar 
andere favoriet instrument voorstellen en 
wel de tenorsaxofoon Oh happy Day. Tja, 
het was een genot om naar te luisteren 
volgens de jury en ook het publiek was er 
enthousiast over. 

Als laatste hadden we een trio bestaande 
uit Gijsbert ter Horst, Gerard Berfelo op 
bariton en Ronald Smit op de sousafoon 
om het nummer De parelvissers te spelen 
in een mooie bewerking. Waar je bij de 
andere solisten geen noemenswaardige 
onrust of zenuwen zag, waren hier en 
daar bij hun wat zenuwachtige trekjes. 
Maar de muziek was er echt niet minder 
om. En toen, toen mocht de jury onderling 
uitmaken wie de besten waren op deze 
avond. Na rijp beraad werd op de derde 
plaats Collin gekozen. Op de tweede 
plaats waren Jolien en Danique en als 
eerste is gekozen voor Karein Addink 
met haar dwarsfluitvertolking van het 
nummer Lilliputter. Zij kwam dus in het 
bezit van de felbegeerde wisselbeker. Al 
de anderen kregen als aandenken een 
mooie beker mee en werden door de jury, 
organisatie en publiek gewaardeerd met 
een staande ovatie!

Ook zin om eens muziek te gaan maken? 
Kom eens langs op de woensdagavond 

dan kunnen we wat overleggen. En je 
hoeft echt niet jong te zijn hoor, want je 
mag ook met pensioen zijn. Zo hebben 
we twee leerlingen die ook zijn gaan 
studeren na hun pensioen, en ze vinden 
het prachtig! Je hoeft natuurlijk niet te 
wachten tot je pensioen hoor, je mag ook 
eerder komen, je bent altijd welkom.

Binnenkort zijn we weer met de band in 
Borne op palmzondag om daar de stoet te 
begeleiden op een Palmpasenrondtocht 
door Borne. Een week later gaan we 
dan naar het paasvuur waar we voor de 
Folkloregroep Borne alweer jaren spelen 
bij het paasvuur. Een enorme bult hout 
wordt in de brand gestoken en wij spelen 
daar ook muziek bij vanaf de start bij de 
sporthal richting paasvuur. Daar wordt 
ter afsluiting van en bij het aansteken 
van de paasbult het Twentse Volkslied 
gespeeld waarna wij even pauze hebben 
en kunnen genieten van een drankje en 
het paarvuur. Dan weer richting sporthal 
met muziek en weer terug naar Enschede.

Ook onze twirllgroep-majorettegroep 
is weer actief geweest. Op 23 maart 
hadden zij de 1e wedstrijd van het jaar. 
Daar hebben de meisjes hele mooie 
resultaten behaald. Allemaal 1e en 2e 
plaatsen. Dat is niet mis, want de groep 
deelnemers op zo’n wedstrijddag is erg 
groot. Ook afgelopen zaterdag hadden 
zij een wedstrijd in Creil - gemeente 
Noordoostpolder. Dagmar Wonnink 
begeleidt deze jonge, fanatieke groep 
meisjes en dat doet zij erg goed met veel 
enthousiasme. De meisjes hebben niet 
voor niets zo’n eind naar Creil moeten 
rijden voor deze wedstrijd, ze behaalden 
allemaal een mooie prijs en/of medaille. 
Dat lijkt eenvoudiger dan het is, maar 
je moet je voorstellen dat deze meisjes 
alleen of met een kleine groep voor een 
zaal vol mensen en juryleden een show 
moeten draaien. Als je dat kunt en durft, 
heb je veel zelfvertrouwen en lef!

Wil jij ook leren twirlen in deze gezellige 
groep? Kom dan op woensdagmiddag 
eens een kijkje nemen. Je krijgt van ons 
een baton en les. Misschien kun jij dan 
ook snel meedoen met wedstrijden. 
Het team bestaat uit: Benthe, Romee, 
Priscilla, Dalila, Melischa en Ailin. 

T is wat Mooij, 
tot de volgende wijkkrant



Wij zijn Artjana, Daphne, Maureen 
en Saskia en wij studeren aan het 
Saxion te Enschede. Wij volgen de 
opleiding tot Social Worker en zitten 
nu in ons 3e leerjaar. Dit leerjaar 
bestaat voornamelijk uit stage lopen 
en uit het werken in projectgroepen 
vanuit school. Nu zijn wij bezig met 
het vak “Community based werken” 
en zijn wij aan de slag gegaan met het 
Bewonersplatform Twekkelerveld. 

Onze opdracht is om het bewoners-
platform te ondersteunen/te 
versterken met hun vraagstuk/
onderzoek naar de behoefte van de 
inwoners van Twekkelerveld naar 
ontmoeting. Het doel is om te weten 
te komen of er behoefte is aan meer 
of andere plekken voor ontmoeting in 
de wijk Twekkelerveld en dit willen wij 
gaan onderzoeken dooreen enquête. 
We zijn bezig met het samenstellen 

van een werkgroep en samen met deze 
werkgroep willen wij de enquête gaan 
uitzetten. We hopen door deze enquête 
te weten te komen welke behoefte er is 
in de wijk en of een ontmoetingspunt 
mogelijk en/ of wenselijk is. Hierbij is 
een deel van de Paulusschool in beeld 
als mogelijke tijdelijke locatie.  

Aan het eind van het schooljaar 
presenteren we aan de docenten van 

het Saxion en de betrokkenen van 
Twekkelerveld hoe het proces verlopen 
is en wat de vervolgstappen gaan zijn 
voor het onderzoek. 

U kunt ons bereiken via het 
Bewonersplatform als u hierover 
vragen heeft, of zich aan wil sluiten bij 
de werkgroep.

1.  WAT MIS JE AAN ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN ONTMOETING IN DE WIJK?

2.   ZOU JIJ OOK IETS WILLEN DOEN? WIL JE HELPEN (MAG OOK BIJVOORBEELD VOOR DE KOFFIE OF THEE ZIJN) OF HEB JE IDEEËN VOOR ACTIVITEITEN?
(als we hierover met je contact op mogen nemen, vul dan straks je emailadres of telefoonnummer in)

3.  WAT VIND JE VAN DE PAULUSSCHOOL ALS (TIJDELIJKE) OPTIE VOOR EEN ONTMOETINGSPLEK?
Als je nieuwsgierig bent kun je op 4 mei tussen 12.00 tot 15.00 uur de Paulusschool bezichtigen.

4.   HEB JE NOG OP-/AANMERKINGEN/IDEEËN?

Zou je je leeftijd en postcode ook in willen vullen? Heeft geeft ons meer inzicht in wat er waar in de wijk leeft en wie welke soort activiteit prettig vindt. 
Wil je graag per mail de uitkomsten ontvangen? Vul dan ook je mail-adres in.

LEEFIJD:       POSTCODE:

Ik wil graag dat het Bewonersplatform me op de hoogte houdt van de uitkomsten van deze enquête via het volgende emailadres: ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””.

E-MAIL     TELEFOONNUMMER:…””””””””””””””””””””””””””     (optioneel)

Lever deze enquête uiterlijk 10 mei 2019 in bij speeltuin ’t Heelal, de Bibliotheek/wijkwijzer of Voetbalvereniging Rigtersbleek! Alvast bedankt!
Privacyverklaring, persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de enquête en niet aan andere parttijen doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden! 

Even voorstellen: 
Onderzoek Saxion-studentes naar ontmoeting

Enquête  Ontmoeting in Twekkelerveld

#

BESTE BEWONERS VAN 
TWEKKELERVELD,

Onze wijk heeft sinds het opheffen van 
de ‘’Sloep’’ geen centraal ontmoetings-
centrum meer. 

De afgelopen jaren gaven veel 
wijkbewoners aan toch wel behoefte te 
hebben aan een ontmoetingsplek. Wij, 
als bewonersplatform Twekkelerveld, 
willen daarom in samenwerking 
met een aantal Saxion studenten 
onderzoeken of deze behoefte er nog 
steeds is.  Om alle bewoners de kans 
hun idee over een ontmoetingsplek 
te geven, hebben wij een enquête 
opgesteld. 

Vanuit de gemeente Enschede is 
aangegeven dat er in een leegstaande 
vleugel van de Paulusschool ruimte 
is voor een mogelijke tijdelijk 
ontmoetingsplek. Voorwaarde is wel 
dat een aantal wijkbewoners hierin 
wat willen doen, zodat het een plek 
van, voor en door bewoners wordt. 
Op zaterdag 4 mei 2019 van 12.00-
15.00 uur is er gelegenheid bij de 
Paulusschool een kijkje te nemen. 

Om de juiste plannen te kunnen maken, 
willen we via deze enquête graag 
weten welke activiteiten jij als mede-
wijkbewoner van het Twekkelerveld 
mist in de wijk, wat je zelf graag 
zou willen organiseren of waarbij je 

eventueel zou willen helpen. 

VUL DE ENQUÊTE IN!
We hopen dat zoveel mogelijk 
wijkbewoners hun ideeën doorgeven 
voor een ontmoetingsplek of 
activiteiten. Dit is echt dé kans voor 
onze wijk om die activiteiten op te 
starten die we nog missen. Lever de 
ingevulde enquêtes wel uiterlijk 10 
mei 2019 in. Dat kan bij speeltuin ’t 
Heelal, de Bibliotheek/wijkwijzer of 
voetbalvereniging Rigtersbleek.

Op maandagavond 17 juni 2019 
presenteren we de resultaten van dit 
onderzoek. Op onze Facebookpagina 
en in de wijkkrant plaatsen we begin 

juni de exacte tijd en locatie!

Heb je nog vragen over deze 
enquête, dan kun je deze stellen via 
Bewonersplatformtwekkelerveld@
outlook.com of op onze Facebookpagina 
Bewonersplatform Twekkelerveld.

Alvast enorm bedankt voor het invullen 
en graag tot ziens op 17 juni!

Bewonersplatform Twekkelerveld


