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EN OMGEVING

Zaterdag 8 juni vanaf 12:00 uur vindt 
het Zomerfestival Twekkelerveld weer 
plaats. Tijdens het Festival is er van alles 
te beleven en te doen.  

Zoals optredens van de St. John’s Family            
The Classixx Live Band en Eddie Gezellie.
PoPscool zomertour 12.00 - 16.00 uur. 
Straattheater, grote attracties, live 
muziek, grote braderie , Aerial Academics,  

Circus tijdgeest, Al Hayat & Sadje

Inlooplunch bij de silokerk van 12.00 -– 
14.00 uur voor alle wijkbewoners.
Kramen voor braderie en rommelmarkt 

€12,50 zijn te huren via
samentwekkelerveld@gmail.com
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De wijkbudgetcommissie deed 
een rondje winkelcentrum voor 
een nog betere samenwerking.
Zo zijn we in contact gekomen 
met de dames van Karley’s 
Fashion.

Zij hadden een heel mooi idee 
maar wisten niet goed hoe ze 
dit moesten aanpakken. Karley’s 
Fashion stelt haar overgebleven 
zomerkleding en winterkleding 
beschikbaar voor mensen die het 
heel goed kunnen gebruiken.

De wijkbudgetcommissie heeft 
de dames in contact gebracht 
met een wijkcoach en samen 

gaan ze dit realiseren. Ook 
hierbij willen we de privacy van 
de mensen goed beschermen.
De kleding wordt daarom door 
de wijkcoaches naar de mensen 
gebracht.

Zo zie je maar weer dat samen-
werken belangrijk is en dat er 
zomaar iets heel moois kan 
ontstaan. De dames laten weten 
als er iemand hele mooie kleding 
overheeft dit dan naar Karley’s 
Fashion te brengen, dan zorgen 
zij dat het ook bij de wijkcoaches 
komt.

KARLEY’S FASHION BEDANKT!
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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!



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 
11 juni  | 27 aug | 1  okt 
29 okt | 26 nov

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

Colofon

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Zomerfestival 2019

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 
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Zaterdag 8 juni vanaf 12:00 uur vindt 
het Zomerfestival Twekkelerveld weer 
plaats. Tijdens het Festival is er van 
alles te beleven en te doen. 

Zo hebben zich inmiddels ruim 50 
kraamhouders aangemeld. Kramen 
met Rommelmarkt waren, en kramen 
met etenswaren, en uiteraard kramen 
met leuke nieuwe producten waaronder 
sieraden, kleding en nog veel meer. 
Tevens zullen enkele initiatief nemers 
zoals stichting Buddiez en ‘‘Huis voor 
dieren’’ present zijn om het goede werk 
wat ze doen kenbaar te maken aan het 
publiek. De kramenmarkt vindt plaats 
aan de Schorpioenstraat. Kramen zijn 
nog te huur via samentwekkelerveld@
gmail.com à € 12,50.

Diverse verenigingen zoals Korfbal-
vereniging Rigtersbleek, en Aerial 
Silk geven leuke en indrukwekkende 
demonstraties.

Circus Tijdgeest geeft een workshop 
en sluit af met een voorstelling waarin 
wordt getoond door de kinderen wat ze 
hebben geleerd.

POPsCOOL Presenteert zich met een 
aantal getalenteerde en enthousiaste 
leerlingen op het grote muziekpodium 
aan de Schorpioenstraat. Tussen 
12:00-16:00 uur kun je genieten van 
deze optredens. 

Heb je altijd al eens willen leren 
buikdansen? Dan is het nu je kans om 
een workshop te volgen bij Al Hayat. 
Tevens zullen de dames hun dans 
demonstreren op het grote podium.
Vanaf 14:30 uur treden Eddie Gezellie 
en Sadje op bij Livio voor onze oudere 
bewoners. Met Caribean muziek en 
Oosterse dans belooft het een gezellig 
festijn te worden.

Diverse spectaculaire attracties voor 
de kinderen staan klaar op het veld aan 
de Schorpioenstraat. Natuurlijk is alles 
gratis toegankelijk.

De Silokerk biedt (gesponsord door 
Albert Heijn) een fijne inloop lunch voor 
alle wijkbewoners aan tussen 12:00-
14:00 uur in de kerk aan de Zonstraat.
Vanaf 16:00 uur nemen de bands het 
podium over en zal “Eddie Gezellie” 
de aftrap voor het avondprogramma 
voor zijn rekening nemen. Met bands 
als de ST Johns Family en The Classixx 
Live band belooft het een spetterende 
avond te worden. 

Geniet onder het genot van een hapje 
en een drankje op de gezellig ingerichte 
muziekweide van dit spektakel.

Kortom: een Festival dat je niet 
mag missen in de wijk, waarbij de 
gezelligheid voorop staat.

3

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!



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

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

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

Zondag 9 juni
Eerste Pinksterdag

Gesloten

Maandag 10 juni 
Tweede Pinksterdag

12:00 - 20:00 uur 

LIJKT HET JOU 
LEUK OM EEN 
BJDRAGE AAN 
DEZE KRANT 
TE LEVEREN?
Wij zoeken enthousiaste 
vrijwilligers die ons 
team willen versterken. 

Voel jij je aangesproken en heb je interesse? 

Neem dan contact op met:

REDACTIE@WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL



Silo Church is een echte multiculturele 
gezinskerk midden in de wijk Twekkeler-
veld gevestigd in de Opstandingskerk 
aan de Zonstraat 9. Wij stellen onze 
deur wijd open voor alle mensen, alle 
leeftijden, culturen en achtergronden 
(ook niet kerkelijk). 

Elke zondagmorgen komen we samen 
om 10.15 uur en zingen we eigentijdse 
moderne liederen onder begeleiding van 

een live band en luisteren we naar een 
praktische Bijbelse overdenking. Ook is 
er opvang voor kinderen en tieners. Na 
afloop is er koffie/thee en ruimte om 
met elkaar te praten.

Hopelijk stapt u ook eens binnen bij de 
Silo Church want iedereen is meer dan 
welkom! 

INLOOP LUNCH EN 
VERKOOP GEBRUIKTE KLEDING
Ook Silo Church neemt deel aan het 
Zomerfestival 2019 Twekkelerveld op  
8 juni.

Wij bieden een gratis lunch (belegde 
broodjes, fruit, koffie en thee) aan en 
zullen tweedehands kleding ten toon 
stellen dat tegen een kleine bijdrage 
meegenomen kan worden.

De lunch en de kleding worden aan-
geboden in de kantine van de kerk en 
deze ruimte zal geopend zijn van 12.00 
- 14.00 uur.

Kom een kijkje nemen en laat de gratis 
lunch u goed smaken!

Meer info op www.silochurch.nl of volg 
ons via Facebook en Instagram

Activiteiten Bibliotheek Twekkelerveld
MAANDAG 3 JUNI
9:00  - 11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

WOENSDAG 5 JUNI
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 6 JUNI
11:00 - 14:00 uur: wijkwijzer  - 
 vragen op gebied van zorg, welzijn 
en participatie.
13:30  - 15:30 uur: 
workshop Diamond Painting

VRIJDAG 7 JUNI
9:00  - 11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning
13:30  - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag  -  vrije inloop

MAANDAG 10 JUNI
2e pinksterdag gesloten

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

DONDERDAG 13 JUNI 
11:00  -  14:00 uur: 
wijkwijzer  -  vragen op gebied van 
zorg, welzijn en participatie.
13:30  -  15:30 uur: 
workshop Diamond Painting

VRIJDAG 14 JUNI
9:00  -  11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

MAANDAG 17 JUNI
9:00  -  11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

WOENSDAG 19 JUNI
10:00  -  12:00 uur: 
koffieochtend
12:00  -  15:00 uur:
wijkwijzer  -  vragen op gebied van 
zorg, welzijn en participatie.

DONDERDAG 20 JUNI
11:00  -  14:00 uur: 
wijkwijzer  -  vragen op gebied van 
zorg, welzijn en participatie.
13:30  -  15:30 uur: 
workshop Diamond Painting

VRIJDAG 21 JUNI
9:00  -  11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning
13:30  -  15:30 uur: 
Spelletjesmiddag  -  vrije inloop

MAANDAG 24 JUNI
9:00  -  11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

WOENSDAG 26 JUNI
10:00  -  12:00 uur: koffieochtend
10:00  -  12:00 uur: 
seniorenweb  -  hulp bij computers, 
internet, tablets en smarthphones
12:00  -  15:00 uur: 
wijkwijzer  -  vragen op gebied van 
zorg, welzijn en participatie.

DONDERDAG 27 JUNI
11:00  -  14:00 uur: 
wijkwijzer  -  vragen op gebied van 
zorg, welzijn en participatie.
13:30  -  15:30 uur: 
workshop Diamond Painting

VRIJDAG 28 JUNI
9:00  -  11:00 uur: 
Nederlandse taal ondersteuning

WOENSDAG 31 JULI
10:00  -  12:00 uur: 
seniorenweb  -  hulp bij computers, 

internet, tablets en smarthphones
12:00  -  15:00 uur: 
wijkwijzer  -  vragen op gebied van 
zorg, welzijn en participatie.

Met vriendelijke groet,
Marloes Willemsen
Twekkelerveld | Filiaal
Tel: 053-4309039

Email: Twekkelerveld@
bibliotheekenschede.nl
www.bibliotheekenschede.nl
Zonstraat 1 , 7521 HD Enschede

Silo Church een kerk voor iedereen!
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‘t Heelal

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
Wij zijn gestart op maandagavond met 
linedance. 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.

Schilderclub 
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 : 5 juni
Woensdag : 12 juni 
Woensdag : 19 juni 
Woensdag : 26 juni
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.
24 mei, 21 juni en 28 juni

ZATERDAG
Postzegelbeurs
De eerst volgende beurs is op 15 juni.

Playbackshow
Heb je een leuke play-back act alleen of 
met een groepje kom gezellig meedoen op 
13 juli. Opgave bij de speeltuin, meerdere 
informatie volgt.

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 7 juni 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 1, 15 en 29 juni
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



Afgelopen week hebben we op o.b.s. 
Twekkelerveld ‘de grote rekendag’ 
gevierd. 

Tijdens deze dag staan alle lessen en 
activiteiten in het teken van rekenen. 
Dit jaar: verhoudingen. De dag opende 
met een modeshow waar kinderen veel 
te grote of te kleine kleren showden. Er 
werden hokken gemaakt voor knuffels 

in groep 1 en 2. Groep 3 en 4 kregen 
bezoek van een klein mannetje dat 
door een klein deurtje de klas in kwam. 
De kinderen tekenden het mannetje 
op ware grootte. Groep 5 en 6 maakte 
kleren voor een grote reus en groep 
7/8 maakte dingen juist uit verhouding 
(bv een hand die even groot lijkt als de 
Eiffeltoren).

Ander goed nieuws van onze school: het 
programma ‘De Heldenreis’ dat onze 
school samen met trainer David van 
Balen heeft ontwikkeld voor groep 7/8 
heeft een landelijke prijs gewonnen. 
In deze training gaan de kinderen op 
zoek naar de superheld in zichzelf. 
Deze superheld heeft iedereen in zich. 
Een superheld kan moeilijkheden 
overwinnen of angsten onder ogen 

zien. Zo leren we de kinderen keuzes te 
maken vanuit kracht in plaats van uit 
angst.

We zijn supertrots op onze 
superhelden!

Hartelijk groet,
Maaike Buursink

 ‘De grote rekendag’  BIJ O.B.S. TWEKKELERVELD

Het groene plein - CBS DE ZEVENSTER
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De Zevenster gaat een groen plein 
realiseren. Maar wat is een groen 
schoolplein eigenlijk? 

Een groen schoolplein is een natuurlijke 
speel- en leeromgeving met de volgende 
kenmerken: 
•  Een groen schoolplein biedt een rijk 

speel- en leerlandschap waar ruimte 
is voor kinderen om vrij te spelen en 
natuur om zich te ontwikkelen 

•  Minimaal 50% van de bespeelbare 
oppervlakte van de schoolomgeving 
heeft een natuurlijk karakter

•  Bij het ontwerp, de aanleg én 
het onderhoud zijn kinderen, 
docententeam, ouders en buren actief 
betrokken 

Er zijn verschillende vormen van groen te 
onderscheiden, zoals: 

•  speelgroen (spelen in en met groen) 
•  educatief groen 
•  eet- en ruikgroen 

Een groen schoolplein is ingericht met 
(overwegend) natuurlijke duurzame 
materialen, daarbij staat hergebruik van 
materialen voorop. 

De inrichting van het plein draagt o.a. bij 
aan het voorkomen van wateroverlast en 
hittestress (groene gevels, groene daken, 
schaduwbomen).

De speelomgeving biedt plek voor 
rust, natuurbeleving, creatieve vormen 
van spel en avontuurlijk bewegen. De 
basis hiervoor ligt in de diversiteiten 
verscheidenheid van het plein met 
kenmerken als hoog/laag, nat/droog, 
schaduw/zon. 

Het gebruik van de buitenruimte is 
geïntegreerd in het lesprogramma. 
Naast de mogelijkheden om bijvoorbeeld 
taal- en rekenlessen te geven op het 
plein kunnen kinderen ook leren over 
planten, dieren, weersverschijnselen en 
natuurlijke materialen 

WAAROM EEN GROEN SCHOOLPLEIN?
Een gezond schoolplein helpt om je 
lekkerder te voelen. Op een gezond 
schoolplein wordt minder gepest 
en ontstaat minder ruzie. Met een 
groene oase verander je niet alleen je 
schoolplein. Je levert ook een bijdrage om 
de effecten van de klimaatverandering 
te verminderen. Er is minder last van 
te veel water in één keer of van droogte 
en hittestress. Planten groeien er beter 
en kan je zelfs een moestuin bijhouden. 
Daardoor komen er ook meer (kleine) 

diertjes op het schoolplein. Groen is goed 
voor mens, dier en plant!

Allerlei onderzoeken tonen aan dat 
kinderen zich gelukkiger voelen als ze 
regelmatig in een natuurlijke omgeving 
kunnen spelen. Ze bewegen meer, spelen 
met meer fantasie, en vinden uitdaging 
in de directe omgeving. Kijk bijvoorbeeld 
bij wetenschapsjournalist Mark Mieras 
als je wilt weten welke invloed groen 
heeft op ons mensenbrein.

Wij gaan met leerlingen, ouders, 
leerkrachten en buren samen werken 
aan zo’n mooi plein. Een stukje groen 
midden in Twekkelerveld. Mocht u 
ideeën hebben of mee willen denken, 
laat het dan horen. Dat kan via de mail 
g.pereboom@vco-oostnederland.nl of 
per telefoon 053-4316428



Nieuws van BASISSCHOOL PAULUS

Wijkbudgetcommissie en... Buurt AED

Ook op de Paulus hebben de leerlingen 
en leerkrachten weer genoten van een 
prachtige mei- vakantie en gaan we met 
positieve energie het laatste gedeelte 
van het schooljaar 2018-2019 in. Op het 
moment van schrijven zijn de uitslagen 
van de cito toets voor groep 8 nog 
niet bekend maar in de week voor de 
meivakantie hebben de leerlingen van 
groep 8 hier hard aan gewerkt. 

Achter de schermen wordt er druk 
gewerkt aan de planning voor het 
komende schooljaar. De formatie wordt 
in elkaar gepuzzeld en daarnaast zijn we 
ook op het didactische vlak met enkele 
mooie veranderingen bezig. Hierover 
hoop ik u in de komende wijkkrant te 
kunnen informeren. 

De afgelopen periode hebben we op de 
Paulusschool veel en leuke activiteiten 
ondernomen. Zo zijn we met Pasen 
paaseitjes wezen brengen in het 
Woonzorgcentrum Twekkelerveld. Zowel 

de kinderen als de bewoners vonden dit 
een leuke activiteit. 

Ook trots zijn wij op onze voetballers. 
Zij hebben de kleuren van basisschool 
Paulus goed verdedigd. Het team van 
groep 7 heeft zich kranig verweerd 
tijdens de voorrondes, maar helaas 
bleken 2 overwinningen niet genoeg 
voor het behalen van de finale. Groep 
8 behaalde 2 overwinningen en een 
gelijkspel. Dit bleek wel voldoende om te 
mogen deelnemen aan de finale. Spelen 
om het kampioenschap van Enschede. 
Logischerwijs was de weerstand wat 
groter. Des ondanks werd er toch een 
overwinning behaald, maar door de 4 
nederlagen zat eremetaal er niet in. 

We blijven even in de sportieve hoek. 
Naast dat wij sport voor leerlingen erg 
belangrijk vinden, geldt dat natuurlijk 
ook voor de collega’s. Namens de Paulus 
hebben juf Ellis, juf Caroline, juf Marloes 
en meneer Kevin meegedaan aan de 2 

van Enschede. In nieuwe Paulusshirts 
leverden zij een  topprestatie! 

Naast voldoende beweging vinden wij 
gezonde voeding ook erg belangrijk. 
Onze schoollunch is daar een mooi 
voorbeeld van. Elk jaar besteden we in 
een projectweek extra aandacht aan 
gezonde voeding. Zo ook dit schooljaar. 
In deze projectweek leerden de kinderen 
wat gezonde voeding precies is en 
mochten ze ook allerelei verschillende 
gezonde dingen proeven. Een erg leuke 
week! 

We gaan met ons allen het laatste stuk 
van het schooljaar mooi afsluiten!

Met vriendelijke groet,
Team BS Paulus

Een bewoner van de Mercuriusstraat 
wou graag een AED bij hem in de buurt 
hebben.

De bewoner had zelf al €500,- in zijn 
buurt opgehaald d.m.v. flyers uitdelen.
Bij de Hartstichting hadden ze een hele 

mooie aanbieding voor een Buurt AED.
De bewoner heeft toen een aanvraag 
gedaan bij de wijkbudgetcommissie en 
deze is goedgekeurd.

De AED moest van de commissie 
dan wel bij de bewoner zelf worden 

geplaatst en dat was geen probleem.
Ondertussen hangt de AED bij de 
voordeur van de bewoner.

De wijkbudgetcommissie is nu in 
onderhandeling om nog 3 AED’s te 
gaan plaatsen. Natuurlijk houden we  

u op de hoogte hiervan.

Op 8 juni is het Zomerfestival natuur-
lijk weer in de wijk. Ook kan dit weer 
plaats hebben met hulp vanuit de 
wijkbudgetten.
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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
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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 �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
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Op maandag 3 juni 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: 

VRIJHEID EN VEILIGHEID BIJ DEMENTIE

Voor deze avond hebben we Jan Heining, 
van Alzheimer Nederland, bereid 
gevonden om onze gastspreker te zijn. 

Iedereen die te maken heeft met 
dementie stuit op dilemma’s rond 
vrijheid en veiligheid. Er volgen vaak 
lastige afwegingen: waar doe je goed aan 
en waaraan niet? Hoe bied je iemand met 
dementie veiligheid en bescherming én 

tegelijkertijd zo veel mogelijk vrijheid en 
zelfbeschikking?

Met deze vraagstukken kom je verder 
als je ze deelt met anderen: vrijheid 
en veiligheid bij dementie kunnen 
worden vergroot als dilemma’s worden 
besproken en nieuwe inzichten worden 
gedeeld.

De bijeenkomst biedt ruim anderhalf uur 
inspiratie, informatie en gesprek rond 
de dilemma’s in de zorg voor mensen 
met dementie. Via filmpjes worden 
praktijkvoorbeelden en mogelijke oplos-
singen geschetst. De bezoekers van de 
bijeenkomst gaan hierover met elkaar in 
gesprek en wisselen ervaringen uit. Zo 
doen we nieuwe inzichten op en blijkt dat 
er soms meer mogelijk is dan we denken. 

Ook zullen er deze avond praktische tips 
gedeeld worden.

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. 

In juli en augustus is het Alzheimer café 
gesloten. Na de zomervakantie zal er een 
Alzheimer Café georganiseerd worden 
op de volgende maandagavonden: 2 
september, 7 oktober, 4 november, 2 
december.       

ALZHEIMER CAFÉ   
Wijkcentrum de Roef
Pastoor Geertmanstraat 17, 
Enschede

Datum en tijd:   
Maandag 3 juni 2019
19.00: zaal open 
19.30 - 21.00 uur: programma
Toegang, koffie en thee zijn gratis.                               

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

Alzheimer Café  - 3 juni 2019

WAAROM FYSIOTHERAPIE 
VOOR SENIOREN?
Naarmate we ouder worden neemt 
de kwaliteit van leven vaak af. Door 
te bewegen kunnen we deze afname 
remmen of in sommige gevallen zelfs 
verbeteren. Daarnaast is het gezond 
om te blijven bewegen, ook als we ouder 
worden. Hoe minder iemand beweegt, 
hoe moeilijker het is om gezond te 
blijven. Dat geldt overigens niet alleen 
voor ouderen. Bewegen is ook goed 
voor mensen die door een aandoening 
(hersen- of hartinfarct, dementie, 
ziekte van Parkinson, gebroken heup) 
ouderdomsverschijnselen vertonen.

Om de thuissituatie goed in kaart te 
brengen is het soms wenselijk dat de 
fysiotherapeut aan huis komt. Deze 
kan dan beter uw belemmeringen 
inschatten en naar een passende 

oplossing zoeken. Tevens geeft de 
fysiotherapeut advies met betrekking 
tot leefstijl en beweeggedrag.

WAT LEVERT FYSIOTHERAPIE 
VOOR SENIOREN OP?
Het doel van fysiotherapie bij senioren 
is ervoor zorgen dat men zoveel 
mogelijk activiteiten (zowel binnen- als 
buitenshuis) zelfstandig kan blijven 
uitvoeren. Na een ziekte of operatie 
proberen we uw mogelijkheden op 
peil te houden. Ook proberen we 
achteruitgang zolang mogelijk te 
voorkomen. Daarnaast kunt u door 
beweging beter omgaan met het 
verlies van mobiliteit, zelfstandigheid 
en leert u dat verlies te accepteren. 
Door training stuit u weliswaar op 
uw onmogelijkheden, maar ontdekt 
u toch ook vooral uw mogelijkheden. 
De behandeling bestaat vooral uit 

oefentherapie. Daarnaast geven 
we voorlichting en advies. Het 
belangrijkste is dat u zo zelfstandig 
mogelijk functioneert. Natuurlijk helpt 
het als u bewegen leuk en belangrijk 
vindt. Ook kennis over bewegen kan u 
helpen.

Voor informatie en/of een afspraak 
kunt u contact opnemen met:

FYSIOTHERAPIE DE BLEEK/
GEZONDHEIDSCENTRUM 
TWEKKELERVELD
Maanstraat 130
7521HC Enschede
Tel: 053-4358992 
info@fysio-debleek.nl

Elke dinsdagavond is er in de recreatie-
ruimte van de Opstandingskerk een 
inloop van 18.30/19.45 uur.

Deze inloop is toegankelijk gemaakt voor 
bewoners van Aveleijn en het RIWB ook 
de bewoners uit de wijk Twekkelerveld 

hebben hier toegang, als de ruimte het 
toelaat.

Het is een avond om samen leuke 
spelletjes te doen zoals, eenvoudig 
kaarten, vier op een rij, Rummikub, of 
biljarten. 

Ook kun je gezellig hier een kopje koffie/
thee drinken. De vrijwilligers doen er alles 
aan om het altijd zo gezellig mogelijk te 
maken.

Onlangs hebben de bezoekers met de 
vrijwilligers zich beziggehouden met 

bloemschikken en er zijn hele fraaie 
bloembakjes gemaakt en dat viel bij 
iedereen in de smaak.

De bloemen zijn gratis verstrekt door AH 
Twekkelerveld. Hiervoor wil de groep en 
vrijwilligers AH Hartelijk bedanken!

Inloop buurtbewoners

Fysiotherapie voor ouderen 
DIE FIT WILLEN BLIJVEN



Activiteiten Livio 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:

SPELMIDDAG
Elke donderdagmiddag kunt u gezellig 
een spelletje mee spelen. 
Kom gezellig een keer langs. 
Kosten: Gratis
Tijd: 14.30 - 16.00
Plaats: Grand Café

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

24 MEI SNACK MIDDAG
Geen zin om te koken? Deze middag zal er 
een lekker bord patat met een knakworst 
voor u klaar gemaakt worden door de 
vrijwilligers. Ook is de bar geopend en 
kunt u hier een drankje kopen
Kosten: Bord patat €1,00 
Knakworst €1,50
Tijd: 16.00-17.30
Plaats: Grand Café 

26 MEI FILM MIDDAG
Elke laatste zondag van de maand zal er 

een filmmiddag zijn in het Grand Café. 
Ook is de bar open en kunt u in de pauze 
een drankje kopen. Senioren uit de wijk 
zijn van harte welkom.
Kosten: Geen
Tijd: 14.30 uur
Plaats: Grand café 

4 JUNI REPARATIEKAMER
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 iets kapot is. Laat het repareren 
in de Reparatiekamer! (geen ritsen).
Kosten: Gratis (nieuwe onderdelen eigen 
rekening) 
Tijd: 14.00 - 16.00
Plaats: Grand Café

4 JUNI BINGO
Elke eerste dinsdag van de maand is er 
een bing. 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

18 JUNI MODEHUIS BLAUW 
Deze middag kunt u bij de locatie terecht 
voor een mooie nieuwe outfit.

Kosten: Geen 
Tijd: 14.00 - 16.30
Plaats: Grand Café 

23 MEI ONTSPANNINGSAVOND
Deze middag kunt u op de locatie 
Twekkelerveld van Livio genieten van 
ons eigen Twekkelerveld koor. Senioren 
uit de wijk zijn van harte welkom. 
Kosten: €3,50 

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

De 45e Livio Fietsvierdaagse Enschede 
wordt dit jaar voor de 13e keer door Livio 
georganiseerd en zal plaatsvinden van 
23 tot en met 26 juli. De vierdaagse ziet 
jaarlijks een groei van deelnemers, dit 
mede dankzij de prachtige routes die 
door het prachtige Twentse Landschap 
met vele bezienswaardigheden en 
interessante afstapplekken gaan. 

Er is keuze uit routes van 30, 50 en 
70 kilometer. De routes van 30 en 50 
kilometer zijn door pijlen aangegeven. 
Iedere dag kan er gestart worden 
van 8.00 tot 12.00 uur vanaf de Oude 
Markt voor de St. Jacobuskerk. Er kan 
vier dagen gefietst worden maar het is 
ook mogelijk om één of twee dagen te 
fietsen. Ook is er een groepsinschrijving 
van groepen tot 4 personen mogelijk.

Deelnemers die zich voor 1 juli inschrijven 
profiteren van een aantrekkelijke 
korting, Livio+ leden ontvangen  
daarnaast nog een extra korting.

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij Livio ZorgPunt Boulevard  aan de 
Boulevard 1945 nummer 460, ZorgPunt 
Lippink’shof aan de Bleekhofstraat 301 
in Enschede en ZorgPunt Wiedenbroek 
aan de Wiedenbroeksingel 4 in Haaks- 

bergen. Daarnaast is deze te verkrijgen 
bij diverse  Enschedese rijwielzaken. 
Aanmelden kan ook via het inschrijf-
formulier op www.livio.nl/fiets

Voor informatie en opgave kunnen  
belangstellenden bellen naar 0900-9200  
(lokaal tarief), via  www.livio.nl of mailen 
naar enschedesefietsvierdaagse@livio.nl 

Enschedese Fietsvierdaagse 
23 T/M 26 JULI 2019 
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Minister Van Engelshoven trekt in 
2019 en in 2020 4 miljoen euro uit 
om culturele vernieuwing in de regio 
te stimuleren. Van Engelshoven: 
‘‘Cultuur groeit en bloeit in alle 
provincies. Met deze financiële 
impuls wil ik die ontwikkeling verder 
stimuleren.’’ In Twente zal de Proeftuin 
Maakplaatsen-Generators worden 
gerealiseerd. OCW kent hiervoor een 
subsidie toe van €325.000,-. Tetem 
wordt kartrekker van het project. In 
totaal gaan er 15 culturele proeftuinen, 
verspreid over het hele land, van start.

Wilja Jurg, directeur Tetem: ‘‘De 
Proeftuin Maakplaatsen-Generators 
is bedoeld om de samenwerking in 
de regio te intensiveren en een goede 
netwerkstructuur op te bouwen. 
Uitgangpunt is het creëren van een op 
innovatie, technologie en creativiteit 
gericht ecosysteem, waarbij de 
Maakplaatsen en Generators elkaar 
wederzijds kunnen versterken.’’
De Maakplaatsen zijn een initiatief van 
Universiteit Twente, ROC van Twente 
en Tetem. Ze bieden een programma 
waarmee kinderen, jongeren en ook 
volwassenen zich kunnen ontwikkelen 
tot verkennende, ontdekkende en 
creatieve burgers. Frank Droste, 
directeur van de Bibliotheken 
Dinkelland, Tubbergen, Borne en 
Kulturhus Borne en enthousiast 
initiatiefnemer van Maakplaatsen 
op het platteland: ‘‘Twente heeft als 
innovatieve maakregio burgers nodig 

die geïnteresseerd zijn in techniek 
en in staat om in een technologische 
omgeving te werken. Er is veel 
vakmanschap in de regio aanwezig, dat 
vaak van vader op zoon overgaat, dat 
moeten we benutten.’’ Inmiddels doen 
10 Twentse gemeenten mee en zijn er 
16 Maakplaatsen. Daarin participeren 
bibliotheken, onderwijs, regionale 
labs, musea en festivals. In de nabije 
toekomst zullen naar verwachting alle 
14 gemeenten in Twente aanhaken en 
zal het aantal Maakplaatsen verder 
worden uitgebreid. 

Generators is de platformfunctie 
voor innovatieve en technologische 
activiteiten en festivals van 
underground cultuurmakers, zoals 
bijv. The Overkill, Green Vibrations en 
Studio Complex. Denk aan activiteiten 
en initiatieven op het gebied van 
creatieve technologie, game-design, 
hacking, dance, electronic music, 
avant-garde kunst, maar ook festivals. 
Ce ntraal staat de relatie innovatie - 
technologie. ‘‘De Generators zijn de 
pioniers en incubators die bijdragen 
aan voortdurende vernieuwing en 
verbinding binnen het netwerk van 
creatieve technologie in de regio’’, 
aldus Kees de Groot, creatief directeur 
PLANETART/GOGBOT.

Wilja Jurg: ‘‘De Proeftuin gaat uit 
van een gezamenlijke doelstelling, 
namelijk het aantrekken, behouden 
en ontwikkelen van talent. Binnen de 

Proeftuin richten de Maakplaatsen 
zich met name op de bestaande 
bevolking en het ontwikkelen van 
talent.’’ De Generators focussen op 
het behoud en aantrekken van nieuw 
talent.” Een gebrek aan diversiteit en 
verscheidenheid van de cultuursector 
is één van de belangrijkste redenen 
van jonge hoogopgeleiden om uit 
Twente te vertrekken. Tevens zijn 
jonge hoogopgeleiden op zoek naar 
niet-mainstream plekken in de stad. 
Kees de Groot: ‘‘De ontwikkeling, 
toegankelijkheid en zichtbaarheid 
van de Generators draagt bij aan een 
eigentijds en aantrekkelijk woon-
werkklimaat in de regio Twente.’’

Annet van Mazijk, directeur bij ROC 
van Twente: ‘‘De Proeftuin verbindt 
onderwijs, kennisinstellingen, Maak-
plaatsen, bedrijven en de cultuursector. 
Daarnaast wordt de innovatieve en 
technologische programmering van 
de regio ondersteund en zichtbaar 
gemaakt. Het netwerk dat op deze 
manier ontstaat wordt actief ingezet 
om talenten en ‘young professionals’ 
voor de regio Twente te interesseren, 
dan wel te binden en te behouden. Dat 
is toch wat we met elkaar voor Twente 
zouden moeten willen!’’

Circus de Tijdgeest
De maand juni workshop circus bij 
speeltuin kozakkenpark

MAANDAG 
van 15:00-16:30 voor alle leeftijden
Van 19:00-20:30 vanaf 16 jaar

DINSDAG
van 15:00-16:30 voor alle leeftijden

One Man Band Di Stephano

www.distephano.nl

Ministerie OCW geeft groen licht 
VOOR PROEFTUIN MAAKPLAATSEN-GENERATORS
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Landgoed AlGoed: Ooh La La Festival 

14In het pinksterweekend van 7 t/m 10 
juni aanstaande wordt op Landgoed 
AlGoed het Ooh La La Festival 
gehouden. Dit weekend is er voor 
ieder die zichzelf wilt blijven uitdagen 
en zelfgecreëerde heilige huisjes 
in zichzelf omver durft te gooien; 
wees welkom op ons absurdistisch 
bewustwordingsfestival! 

Dit is alweer de vijfde editie van 
dit festival. Velen zullen al weer 
uitkijken naar deze nieuwe editie.  
Tijdens dit zinnenprikkelende festival 
kun je genieten van bijzondere 
theatermakers, poppenspelers, muzi-
kanten, kunstenaars en entertainers 
uit binnen en buitenland die 
kunnen dienen als roze bubbelende 
inspiratieballonnen..

Daarnaast kun je deelnemen aan 
uiteenlopende workshops op het 
gebied van bewustwording, creativiteit 
en ontspanning.

Vier dagen lang word je verrast en af en 
toe op het verkeerde been gezet met 
behulp van uitdagend theater, beelden 
die het onderbewustzijn prikkelen, 
klanken om je innerlijke landschap 

te vergroenen en wordt een zo 
breed mogelijk pallet aan workshops 
aangeboden om te verdwalen en weer 
bij jezelf terug te komen.

Een van de topacts tijdens het Ooh 
La La Festival  is de Argentijnse band 
La Orquesta Informal: deze band 
speelt niet alleen Latin-muziek maar 
gebruikt ook ritmes uit de Europese 
gipsymuziek  Daarnaast zorgt de band 
met, rumba, ska, cumbia, balkanbeat 
en rock een explosief dansbaar 
kruidvat voor iedereen. Het dak gaat 
er af! Verder zijn er optredens van 
Lucie Slaninová (bellydance), Tappin-
It Collective (dansvoorstelling), Raag- 
mala Suite (meditatieve raga muziek), 
Mahadeva (mantra’s), Pippa  & Wolf  
(muziektheater), Unna Zoë Astar 
Huijsman (theater), Buzzking (Skanky  
Folkmuziek), Balcony Players (energetic,  
nomadic folk band), DJ Kareem 
Raïhani, Harry Loco (protestmuziek), 
The Humming-brothers (muziek), De 
huilende wolven (muziek in het bos),  
Jerry Kroezen (theaterperfomances) 
en nog veel meer.

Er zijn nog tickets beschikbaar via 
www.oohlalafestival.nl

Landgoed AlGoed is te vinden aan 
de Burgermeester Stroinkstraat 411  
(bereikbaar via het HST transport-
centrum). 

Meer informatie: 
WWW.LANDGOEDALGOED.NL
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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 DOET EFFE 
KALMPIES AN

Ja, dat moet ook kunnen maar stil zitten doen we 
natuurlijk nooit. Zo is er de afgelopen tijd weer nieuwe 
muziek gevonden en uitgeprobeerd. 

Ja, dat moet ook kunnen maar stil 
zitten doen we natuurlijk nooit. Zo is er 
de afgelopen tijd weer nieuwe muziek 
gevonden en uitgeprobeerd. Muziek 
die je niet direct zou verwachten van 
een marchingband, maar wij doen dat 
gewoon! Omdat we dat kunnen en 
willen! We gaan jullie echt verrassen 
met de muziek die we gaan spelen. Het 
zal eventjes duren om alles weer voor 
elkaar te krijgen omdat het ritmisch even 
wat anders is. Blijft superleuk om te 
repeteren met die muziek tesamen met 
‘‘oudere’’ muziek die we al eens gespeeld 
hebben.

De paasvuren en de palmzondag zijn ook 
weer voorbij. Die mogen we muzikaal 
bijstaan in Borne. Daar gaan we al jaren 
naartoe en daar zijn we een zeer gewaarde 
gast. We spelen de laatste jaren ook in de 
kerk het bekende lied; Palm, Palm Pasen”. 
En als dan de paasstaak door de kinderen 
en hun palmpasens de kerk uit zijn, gaan 
ze met samen met de Bornse Harmonie 
door de stad en richting rusthuis. Daar 
krijgen we wat te drinken en spelen we 
nog even wat muziek voor de bewoners. 
Altijd een welkome afwisseling voor de 
bewoners. Na de muziek kunnen we weer 
richting auto en naar DMBE waar we nog 
een drankje nuttigen en aan de verdere 
festiviteiten thuis kunnen verder gaan. 

1e Paasdag ‘s avonds zijn we weer in 
Borne maar dan voor het paasvuur. 
De start is altijd bij de sporthal en het 
zwembad. Daar komt een hele stoet 
kinderen met fakkels achter ons aan 
om naar de paasbult te gaan. Er is altijd 
een prominent figuur bij ons die de 
paasbult aan mag steken. Dit keer was 
het de ex burgemeester van Borne en 
de tegenwoordige burgemeester van 
Haaksbergen, Rob Welten. Een zeer 
benaderbare man die verbaasd was over 
onze muziek en dat wij nog op straat 
liepen. Heb hem duidelijk gemaakt 
dat we dat al jaren doen en gelijk even 
een kaartje met onze gegevens achter 
gelaten. Belangstelling van zijn kant was 
er wel. 

Dit Paasvuurgebeuren wordt altijd 
georganiseerd door de historische 
Folkloregroep Borne waar we een zeer 
prettige samenwerking mee hebben. Na 
het aansteken van het paasvuur gaan 
we even een drankje doen en dan met 
muziek weer richting onze auto’s en op ’t 
hoes an!

De Algemene Ledenvergadering is ook 
weer geweest en heeft weer het nodige 
duidelijk gemaakt aan en voor de leden. 
Enkele bestuursleden waar onder 
andere Jeroen Geuvers onze promotor en 
bouwheer van de recentelijke verbouwing 
was niet meer herkiesbaar en is door de 
aanwezigen van de vergadering bedankt 
voor zijn vele werk in het bestuur en 
daarbuiten. Gelukkig blijft hij zijn taken 
als beheerder van de clubgebouwen 
voortzetten. Eleonore Savonije heeft ook 
door omstandigheden afscheid van het 
bestuur genomen en ook zij blijft haar 
taken buiten het bestuur voort te zettten.

Celine is verkozen tot vrijwilliger van het 
jaar en behangen met veel toeters en bellen 
voor haar werk als oudpapierloopster en 
soms doet ze gewoon twee wijken. Wat 
de nodige centjes ook binnenbrengt voor 
de vereniging. 

De Mevr. Van Aalstbeker ging naar Jos 
Savonije, deze beker is een waardering 
voor degene die iets bijzonders voor de 
vereniging heeft gedaan en mag deze 
wisselbeker één jaar in huis hebben. 
De naam wordt erin gegraveerd voor 
eeuwige roem. 

De jeugd vergeten we natuurlijk ook niet 
en Collin Agterbos mocht deze jeugdbeker 
dit jaar in ontvangst nemen.

De Twirlsters zijn ook druk aan het 
oefenen met nieuwe shows voor solisten, 
duo’s en groepen. Want het seizoen 
is al weer even een tijdje aan de gang. 
Afgelopen zaterdag hebben zij weer 
leuke prijzen behaald op een concours 
in Enschede. Meestal vinden deze 
concoursen plaats in andere steden, 

soms moeten ze er best een lange reis 
voor maken, maar vandaag hadden ze 
een thuiswedstrijd in de Pathmoshal. 
Courtney deed vandaag voor het eerst 
mee aan de solowedstrijden. Ze heeft het 
heel erg goed gedaan; Benthe en Romee 
behaalden een mooie 3e plaats. Met de 
duo’s haalden Romee en Priscilla én 
Melissa en Dalila een 1e prijs!! 

Aan het einde van de dag hebben de 
dames oor het eerst hun nieuwe show 
als team gedaan. En hoe!!! Super mooi 
commentaar van de jury (en publiek) dat 
beloond werd met een 1E prijs!!!

Bij de Stageband gaat het ook lekker, met 
nieuwe muziek en nieuwe muzikanten 
erbij. De maandagavondrepetitie is aan 
de Bruggertstraat, waar het leuk en 
gezellig is om te musiceren waarbij leuke 
muziek wordt gerepeteerd. Vanaf 19.45 
uur is iedereen welkom om eens een kijkje 
te nemen of gewoon even je instrument 
meenemen en meespelen maar.

Zoals jullie weten wonen we op het 
Twekkelerveld en dat blijkt toch echt een 
dorp op zichzelf te zijn wat dat betreft. 
Vroeger waren wij als vereniging de Drum 
en Showfanfare Enschedese Marsband 
en gelukkig zijn daar ook oude foto’s 
nog van. Er is op Facebook ook een site 
die jullie vast wel aanspreekt en kijk of 
zoek eens op, Twekkelerveld van vroeger, 
welke kundig bestuurd wordt door 
Tobi Damhuis, ook geen onbekende in 
Twekkelerveld. Als je oude foto’s zoekt en 
verhalen over Twekkelerveld moet je daar 
dus zijn, ze hebben al bijna 2000 leden op 
die pagina.

We kijken als vereniging weer uit naar de 
verschillende optredens van onze diverse 
afdelingen in binnen en buitenland.

Mooij.



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 
een nieuwsbrief over Twekkelerveld 
Aardgasvrij ontvangen. Ook was er 
een inloop bij de Paulusschool, waar 
je met vragen terecht kon. Daar kwam 
zo’n 50 bewoners op af. Ook vind je 
meer informatie op www.enschede.nl/
aardgasvrij 

Daarnaast heeft iedereen een vragen-
lijst ontvangen 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 vragenlijst 
wordt dit in beeld gebracht, vul deze 
dus in. 

ONTMOETING IN DE WIJK
In de afgelopen wijkkrant stond 
een vragenlijst naar ontmoeting in 
Twekkelerveld. Samen met Saxion 
studenten en de Twentse Alliantie 
willen we een beter beeld krijgen van 
waar wijkbewoners behoefte aan 
hebben. En waar ze zich zelf voor in 

willen zetten. Er is de mogelijkheid een 
deel van de Paulusschool te gebruiken 
voor ontmoeting. We merken dat 
de respons nog niet overhoudt, dus 
zijn nu andere manieren aan het 
bedenken om hierover in gesprek 
te raken. Op maandag 17 juni 
presenteren we wat we hebben 
opgehaald en hoe we hier nu verder 
mee willen. Jullie ideeen zijn uiteraard 
welkom, dus zet deze avond vast in 
de agenda. Meer info volgt via onze 
Facebook (Bewonersplatform Twek- 
kelerveld) en via posters in de wijk.

VERKEERSVEILIGHEID
Naar aanleiding van de bewonersavond 
over veiligheid in de wijk is afgesproken 
dat we samen met de verkeerskundige 
en de wijkbeheerder de wijk doorgaan 
rondom verkeersveiligheid. Dit vond op 
11 april plaats. Uit de bewonersavond 
kwamen een aantal specifieke vragen 
en van een aantal wijkbewoners hebben 
we naar aanleiding van onze oproep 
specifieke lokaties doorgekregen. Het 
was een mooie tocht door de wijk, 
rond de middagspits, waardoor we 
een goed beeld kregen van een aantal 
knelpunten. Dat het lastig is bepaalde 
knelpunten aan te pakken werd ook 
duidelijk. Wanneer je op een bepaalde 
plek iets verandert moet dat op een 
andere plek niet voor problemen gaan 
zorgen. Volgende wijkkrant hopen we 
aan de hand van een aantal bekeken 
verkeerssituaties uit te leggen wat er 
aan de hand is en wat evt wel/niet 
mogelijk is. 

ONZELFSTANDIGE BEWONING
Een van onze eerste bewonersavonden 
was over onzelfstandige bewoning. 
Een onderwerp wat al langer leeft in 
de wijk. Wij volgen nieuwe aanvragen 
op de voet, maar waren wel benieuwd 
naar welke afwegingen er achter 
liggen, om welke aantallen het nu 
precies gaat, hoe het gaat als je illegale 
verhuur vermoedt. Wij maken ons 
zorgen over de leefbaarheid in de wijk, 
in de zin dat je merkt dat steeds meer 
bewoners zich tijdelijk in Twekkelerveld 
vestigen. Bijv door de lage huur, de 
diverse vormen van begeleid wonen 

en verhuur aan studenten. Op zich is 
dat ook prima, maar er moet wel een 
zekere balans zijn. We hebben het 
eerste gesprek gehad, wordt vervolgd!

HEB JIJ AL GEBEPT MET BEPT? 
Heeft u zelf een onderwerp waar 
u graag eens met buurtbewoners 
over van gedachten wilt wisselen? 
Of andere vragen of ideeën? Je kunt 
ons nu mailen op info@bept.nu Ook 
op het zomerfeest van 8 juni zijn wij 
aanwezig. We hebben de afgelopen 
maanden nagedacht hoe we beter 
herkenbaar kunnen zijn in de wijk, en 
daarvoor hebben we bijv een eigen logo 
en posterontwerp laten maken. Ook 
een simpel emailadres en een website 
horen hierbij. 

Patrick, Jacqueline, Marieke

Nieuws van
het Bewonersplatform Twekkelerveld
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