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EN OMGEVING

Sportaal organiseert in opdracht van de gemeente 
Enschede op 20 september 2019 de Sportverkiezing 
Enschede 2018-2019 en is daarom op zoek naar 
sporthelden.

Op vrijdag 20 september 2019 vindt de Sportverkiezing 
Enschede seizoen 2018-2019 plaats. Op deze avond 
wordt de Enschedese top- en breedtesport in het 
zonnetje gezet. Sportaal is hiervoor opzoek naar 
Sporthelden in de volgende categorieën: sportman, 
sportvrouw, sporttalent, sportploeg en sportvrijwilliger. 
Ook wordt op die avond de Auke Vleer Waarderingsprijs 
uitgereikt aan de sportvereniging, organisatie of 
sportinitiatief van het jaar.

Ken je iemand die in seizoen 2018-2019 een bijzondere 
sportprestatie heeft geleverd? Meld hem/haar dan 
uiterlijk 30 juni aan via sportaal.nl/sportverkiezing. Op 
deze pagina kun je ook de criteria lezen om in aanmerking 

te komen voor een nominatie en meer informatie over 
de jury en de stemprocedure.

SPORTFOTO ENSCHEDE
Ook dit jaar is de sportfotowedstrijd een onderdeel van 
de Sportverkiezing Enschede. Met deze fotowedstrijd 
gaat Sportaal op zoek naar de beste sportfoto van het 
jaar. Sta jij regelmatig met je camera op de tribune of 
langs de lijn? Maak je vaak leuke kiekjes van wedstrijden, 
trainingen of sportactiviteiten? Doe dan nu mee met 
de Sportfoto Enschede. Iedereen mag meedoen, zowel 
amateurfotografen als professionals.

Deelnemende foto’s (minimaal 2MB) dienen tussen 1 juli 
2018 en 30 juni 2019 gemaakt te zijn. Daarnaast dienen 
de foto’s in Enschede genomen te zijn of de Enschedese 
sport(ers) in beeld te brengen. Lees het volledige 
reglement op sportaal.nl/sportverkiezing. Meedoen kan 
door je sportfoto uiterlijk 30 juni in te sturen naar info@

sportaal.nl t.a.v. Sportfoto Enschede. De winnaar wordt 
bekend gemaakt tijdens de Sportverkiezing Enschede 
op 20 september 2019.

Misschien moet ik beginnen met 
waarom ik van Amsterdam naar 
Twente ben komen werken (in 
plaats van andersom).

Nederland heeft fantastische 
universiteiten: alle NL’se 
universiteiten behoren tot de 
top 200 in de wereld. Maar al dat 

fantastische onderzoek komt 
in NL te vaak niet verder dan 
een publicatie in een belangrijk 
internationaal wetenschappelijk 
tijdschrift. Het helpt ons niet 
direct met het oplossen van het 
wereldvoedselprobleem of de  
energietransitie. Want weten-
schappelijke kennis omzetten in 
nieuwe producten en diensten, 
dat is een vak apart. Een 
vak dat jullie hier in Twente 
het best beheersen van alle 
universiteiten! 
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Sportaal is op zoek naar sporthelden

DE BEZORGERS EN 
REDACTIE VAN WIJKKRANT 
TWEKKELERVELD WENSEN U 
EEN PRETTIGE VAKANTIE. 

Fijne 
vakantie!



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:
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dry needling
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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
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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!



Een braakliggend stuk grond in Twekke-
lerveld wordt omgetoverd tot een pluk-,  
moes- en lestuin. De middelbare school 
Zone.College en de corporatie De Woon-
plaats slaan de handen ineen voor een 
bijzonder project. De buurt is er blij mee.

De Woonplaats nam het initiatief om de 
300 vierkante meter braakliggend grond 
aan het Orionplantsoen te veranderen 
in een fleurige moes-, pluk en lestuin. 
Samen met de ‘groene afdeling’ van de 
middelbare school Zone.College.

Het door woningen omsloten terrein is 
klaargemaakt voor gebruik. De school 
heeft een plan gemaakt om het terrein 
zo in te richten dat verschillende 
leerrichtingen en klassen hier kennis en 
vaardigheden kunnen opdoen. Les op 
locatie. Het gaat onder andere om het 
maken van een tuinontwerp, bestrating, 
groenonderhoud, zaaien, planten, 
oogsten en het gebruik van bloemen en 
planten in bloemstukken. 

KRUIDEN EN SNIJBLOEMEN
De eerste plantenvakken zijn aangelegd 
en gevuld met kruiden als munt, tijm, 
lavendel en salie. Een ander deel is 
ingezaaid met mengsels van traditionele 
snijbloemen als zinnis, slaapmutsje, 
goudsbloem en cosmea. Er zijn hagen 
aangeplant, en de paden opnieuw 
bestraat. Allemaal door leerlingen die 
op deze manier nuttige praktijkervaring 
hebben opgedaan. 

Daarnaast is het voor de omgeving een 
verfraaiing van de buurt en dat draagt 
weer bij aan een prettige leefomgeving. 
Het gebruik van bankjes of toelaten van 
dieren is niet toegestaan. 

OPROEP; VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Ben je enthousiast geworden en lijkt 
het jou leuk om ook te helpen in de tuin? 
Meld je dan nu aan! In de maanden juli 
en augustus, wanneer alles volop groeit 
en bloeit, kunnen we extra handjes 
gebruiken. Aanmelden kan door een mail 
te sturen aan; 
wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl

Of loop binnen bij de wijkwijzer in de 
openbare bibliotheek aan de Zonstraat 1. 
Woensdag 12.00 - 15.00 uur
Donderdag 11.00 - 14.00 uur

Het wordt een mooie zomer aan het 
Orionplantsoen. 

Moes-, pluk en lestuin Orionplantsoen IN TWEKKELERVELD

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 
27 aug | 1  okt 
29 okt | 26 nov

VERSCHIJNINGSDATA
17 sep | 15 okt
12 nov | 10 dec

Colofon

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

3
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 

Mevr. Jansen (fictief) woont al meer dan 
40 jaar in deze wijk. Ik ontmoette haar 
in de Silokerk tijdens het zomerfestival 
van 8 juni onlangs. Eerst woonde ze in 
de Johan Wijnoltsstraat.

Het was een heel gezellige buurt en 
haar 2 kinderen konden heerlijk buiten 
spelen. Ook ging ze geregeld met de hele 
buurt afwisselend koffiedrinken achter 
het huis. Met sneeuw deden jong en 
oud mee aan een sneeuwballengevecht. 
Het huis was tochtig en ze hebben zelf 
veel verbouwd om het aangenamer te 
maken. De douche was nogal primitief 

met alleen een gordijn. Deze werd 
verbouwd evenals een groot raam voor 
en nieuwe tuindeuren. Ze huurden het 
destijds van Broekhuis, dus particulier. 
Na een paar jaar wilde die het verkopen 
voor 18.000 gulden. Mevr. Jansen wilde 
het graag kopen want huur en hypotheek 
bleven hetzelfde. Ze werkte toen in het 
ziekenhuis voor halve dagen en de rest 
werd aangevuld door de sociale dienst. 
Deze had de regel dat mevr. hierdoor 
geen eigen bezit mocht hebben. Ze 
moest toen helaas alles achter laten.
Ze kreeg een benedenwoning aan de 
Zonstraat, waar ze nu al zo’n 38 jaar 

woont. Ze houd erg van tuinieren en 
heeft dan ook een prachtige tuin. Als 
ze veel in de tuin gewerkt heeft, vragen 
de boven buren of ze met hen wil mee-
eten. Ze hebben goed contact met 
elkaar. Zo heeft mevr. Jansen een druif 
in haar tuin gezet. Speciaal voor haar 
Koerdische bovenburen, die er heerlijke 
gerechten mee maken. Ze vindt het fijn 
hier te wonen. Haar kinderen wonen 
in anderen wijken in Enschede en die 
bezoekt ze elke week.

Het was een erg leuk gesprek waar ik 
zelf ook vrolijk van werd.

Enschedese Fietsvierdaagse 23 T/M 26 JULI 2019 

Bewoner Twekkelerveld schrijft...
DE DRUIVENPLANT IN DE TUIN VAN MEVROUW JANSEN



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

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

• Vakkundig advies
• Uit voorraad leverbaar
• Concurrerende prijzen
• Eigen technische dienst

ONLINE 
SHOPPEN?
DAT KAN!

IN KLIMAATBEHEERSINGSPECIALIST

A

• Eigen technische dienst

Luchtkoeler TC10PM
• Luchtverplaatsing 330 m3/uur
• Geluidsniveau 47 dB.

129399
449.-

Vloerventilator DFA40
• Hoogte 45 cm. • Chroom
• 5 jaar garantie • 3 standen

Airco DOBF08A6H
• Voor koelen/ontvochtigen
• Koelvermogen 8.000 BTU
• Display 
• Comfort slaapstand
• Afstandsbediening

49

Koel-/vries-
combinatie 
BSNF8102OX
• 223 ltr. koelen
• 97 ltr. vriezen
• Supreme NoFrost
• 6th Sense Fresh Control
• Snelkoelfunctie
• Elektronische bediening
• Flessenvak

A++

Inox

529.-

279.-279.-279.-

A++

      
Koel-/Vries-
combinatie
MD37093
• Hoogte: 143 cm. 
• 172 ltr. koelen
• 40 ltr. vriezen 

199

      

499



15 jaar Schutterstoernooi BIJ KV RIGTERSBLEEK

Activiteiten 
Bibliotheek 
TWEKKELERVELD

Dit jaar wordt op 29 juni voor de 15de keer 
het Schutterstoernooi bij KV Rigtersbleek 
georganiseerd, een van de grootste 
schottoernooien van Nederland. Het 
KOV-Hebbes Open Schutterstoernooi 
werd voor het eerst georganiseerd in 
2005 en is inmiddels uitgegroeid tot een 
begrip in de korfbalwereld. 

Inmiddels is het toernooi uitgegroeid 
tot een evenement. Naast het toernooi 

en feest zijn er ook andere activiteiten 
gedurende de dag. Zo is er ook een 
foodplein en wordt er voor de jeugd iets 
georganiseerd. ‘‘Dit zijn beide nieuwe 
side-events van het toernooi, dit doen we 
nog niet heel lang. Twee jaar geleden zijn 
we begonnen om ook iets voor de jeugd 
te doen, voor diegene die nog niet aan het 
toernooi mee mag doen. Het foodplein 
hebben we vorig jaar geïntroduceerd, en 
dat is ook zeker een blijvertje.’’

FOODPLEIN TIJDENS HET TOERNOOI
Tijdens het Schutterstoernooi dit jaar 
zal er ook weer een foodplein zijn, die 
geopend is van 16.00 uur tot 20.00 
uur. Het foodplein is toegankelijk voor 
iedereen, niet alleen voor deelnemers 
aan het toernooi. Het foodplein 
wordt wederom georganiseerd in 
samenwerking met M&K-Catering, een 
ondernemer uit de wijk. ‘‘We willen als 
organisatie graag ondernemers uit de 
wijk betrekken bij het toernooi. Vorig 
jaar zijn we gestart met het foodplein in 
samenwerking met M&K-catering, dit is 
ons erg goed bevallen, vandaar dat we de 
samenwerking gewoon doorzetten.’’

KOV-HEBBES KINDERMIDDAG
Het Schutterstoernooi is OOK toeganke-
lijk voor de jongste jeugd, van 14.00 tot 
16.00 uur is er namelijk een kindermiddag 

op het terrein. Tijdens de kindermiddag 
worden er verschillende spelletjes geor-
ganiseerd, kunnen kinderen losgaan 
op het springkussen en zijn er nog 
meer activiteiten. De kindermiddag 
wordt in samenwerking met KOV-
Hebbes georganiseerd, hoofdsponsor 
van het Schutterstoernooi, en ook 
gelegen met een kinderopvang op het 
ontmoetingspark Rigtersbleek. 
15 keer, dat wordt feest

Zoals altijd wordt er afgesloten met een 
feest. Dit jaar wordt de muziek verzorgd 
door K. Equipment, die bekend zijn met 
feesten bij sportverenigingen en op 
evenementen. Ook dit jaar wordt er iets 
extra’s gedaan voor het jubileum. De 
voorbereidingen zijn inmiddels al weer 
enige tijd aan de gang en het belooft ook 
dit jaar weer een mooie editie te worden.

 

3 MAANDEN 
ONBEPERKT 
S P O R T E N  

€69

A L L - I N  PA K K E T  
SPORT 

COACHING 
VOEDING

. Indoor & Outdoor 

. Lekker in de buurt 

. Géén langdurig contract 

. Géén inschrijfgeld

AFVALLEN   
VOOR JOUW ZOMERVAKANTIE?

GELDIG TOT 1 OKTOBER

geen € 118,50

W W W.VI TA L FO C U S . N L
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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

I.v.m. de vakantie is er geen reparatie-
kamer bij Livio. In september staan wij 
weer voor u klaar.

Geen 
reparatiekamer 

IN VAKANTIE 



Speeltuin

Samen Twekkelerveld
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Zaterdag 8 juni vond het Zomerfestival 
op het Twekkelerveld weer plaats. In 
tegenstelling tot twee voorgaande jaren 
waren de weergoden ons niet helemaal 
gunstig gezind. Met een windkracht net 
1 getalletje onder de risicofactor voor 
het af (blazen) van het evenement kwam 
het uiteindelijk toch nog goed. Met ruim 
55 marktkramen diverse attracties, 
demonstraties en de gastvrijheid van 
de Silokerk was het al met al een mooi 
festijn. Geweldig om te zien dat de 
kraamhouders zich niet klein lieten 
krijgen door de harder wind en later de 
buien regen. De sfeer was fantastisch en 
de organisatie heeft gemeend om dit te 
belonen met een lunchpakketje verzorgd 
door de Silokerk en gesponsord door 
Albert Heijn. Aearial Silk moest evenals 
Korfbalvereniging Rigtersbleek verstek 
laten gaan vanwege de harde wind. 
Komend festijn zijn beiden zeker van de 
partij en u weet ze natuurlijk te vinden 
in respectievelijk de Melkweg waar 
Aerial Silk wekelijks oefent, en op het 
Korfbalveld aan de G.J. van Heekstraat 
waar de korfballers trainen.

Circus Tijdgeest onder de bezielende 
leiding van Hans Rutjes laat zich nooit 
uit het veld slaan en zij stonden dan 
ook centraal op het festival terrein 
hun kunsten te vertonen, en kinderen 
te vermaken met hun acrobatische 
hoogstandjes. Het Circus is tegenwoordig 
gevestigd in het speeltuingebouw t’ 
Kozakkenpark aan de G.J. van Heekstraat 
waar kinderen meer dan welkom zijn.

SILOKERK
Silo Church is een multiculturele 
gezinskerk die de deuren open heeft 
staan voor alle mensen elke zondag om 
10.15 uur is er een dienst met live muziek 
en een praktische bijbelse boodschap. 
Ook tijdens het Zomerfestival opende 
de kerk haar deuren en nodigde iedereen 
uit voor een gratis inloop lunch van 
12.00 - 14.00 uur. Er werden gratis rond 
de 500 belegde broodjes uitgedeeld 
aan wijkbewoners. Lunchpakketjes 
werden uitgedeeld aan vrijwilligers 
en deelnemers aan het festival. de 
levensmiddelen werden gesponsord 
door de AH. 

Daarnaast hadden we voor de 
wijkbewoners een kleding verkoop, voor 
een klein bedrag, konden de mensen 
mooie kleren uitzoeken.

Zang en dans was er ook bij Livio waar de 
vrijwilligers in de vroege ochtend gebruik 
mochten maken van een lekker bakje 
koffie voordat alles werd opgebouwd.

De leerlingen van POPsCOOL lieten hun 
muzikale gave horen op het podium aan 
de Schorpioenstraat waar later op de 
dag zangers Bjorn Klok, Tom Linders, 
en Dennis van Dijkhuizen eveneens het 
publiek vermaakte met hun Nederlandse 
repertoire.

Duo Eddy Gezellie bracht het publiek 
in Cariben sfeer, en diverse dansers 
zoals Sadje en Raks Oriëntal lieten hun 
prachtige dans (ondanks de regenval) 
zien aan de aanwezige bezoekers.

De Line dance groep “de Nova 
Dancers”(oefend bij speeltuin t”Heelal) 
liet zien de dans pasjes aardig onder de 

knie te hebben, en ze genoten net als het 
publiek van hun mooie optreden. 

Mini sterretje Roxx bleek op het podium 
ook een aanstormend talentje te zijn 
en daar gaan we ongetwijfeld meer van 
horen. 

Het late deel van het Festival werd 
muzikaal ingevuld door twee mooie 
bandjes, The Classixx Liveband (19 
oktober te beluisteren in Hengelo zie 
facebook) en De gelegenheids formatie 
Gaston Brouwer and Friends, die zich 
met hart en Soul presenteerde op ons 
festival.

Al met al weer een mooi Festival 
voor en door de wijkbewoners van 
Twekkelerveld!



‘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.

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: 4 september.
Woensdag: 11 september.
Woensdag: 18 september.
Woensdag: 25 september.
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. 

Kaarten
Onze kaartclub zoekt enthousiaste kaarters, 
voor o.a. klaverjassen, kruis-jassen, elke 
woensdagavond vanaf 19.30 uur bent u van 
harte welkom. Wilt u op woensdagavond 
ook een glaasje met ons komen drinken dan 
bent u van harte welkom.

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 vanaf 8 jaar
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.

Kinderdisco 4 t/m 7 jaar
We beginnen 6 september met een 
kinderdisco. De eerste vrijdag in de maand 
van 18:00 - 19:30 voor kinderen van 4 t/m 
7 jaar.

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.
19 juli, 26 juli, 16 augustus, 23 augustus

ZATERDAG
Postzegelbeurs
Iedere derde zaterdag in de maand.
20 juli en 17 augustus

VIVA
De eerste week van de vakantie is bij ons de 
Viva. Van maandag 15 juli tot en met vrijdag 
19 juli. Vrijdag is het tot 13:00. Voor het 
programma houd de Viva-krant in de gaten. 
Bij mooi weer zwemkleding mee.

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 5 juli 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 13 en 27 juli
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 toezichthouder  
van Speeltuin de Wester.

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



Speeltuin De Wester 19 JULI T/M 23 JULI

OFFICIEEL WORDT DE JEUGD VIVA 2019 GEOPEND OP 15-7-2019 OP HET TERREIN VAN DE SPEELTUIN HEELAL 
AAN DE SIRIUSSTRAAT 5 IN ENSCHEDE DOOR EEN WETHOUDER. ROND 10.30 UUR VERRICHT DAAR HIJ DAAR 
DAN DE OPENING VAN DE JEUGD VIVA ACTIVITEITEN 2019. UITERAARD BENT U VAN HARTE WELKOM OM HIERBIJ 
AANWEZIG TE ZIJN. 

JEUGD VIVA 
WEKEN

JEUGD VIVA 
WEKEN

SPEELTUIN DE WESTER 
J.W.SWIERSSTRAAT 43A,  
T. 053-4356663 
ENTREEPRIJS: €1,00 P/D PER KIND, 
INCL. LUNCH

Alle kinderen zijn welkom bij  
speeltuin de Wester van maandag 
t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. 

Maandag: vrij spelen
Dinsdag: Schilderdag

Woensdag: Workshop ‘’iedereen is een 
kunstenaar"  deel 1
Donderdag: Workshop ‘‘iedereen is een 
kunstenaar" deel 2
Vrijdag: vrij spelen + schilderen

Speeltuin ‘t Heelal  15 JULI T/M 18 JULI

SPEELTUIN HET HEELAL
SIRIUSSTRAAT 5, T. 053-4319692
THEMA: ‘HOLLAND’
ENTREEPRIJS: €1,00 P/D PER KIND, INCL. LUNCH

Van maandag t/m donderdag zijn alle kinderen welkom 
tussen 10.00 en 12.00 uur in de morgen en van 13.00 
tot 15.00 uur in de middag. 

MAANDAG
We gaan de hele week bouwen aan een molen, dus 
neem allemaal je hamer mee. We gaan voetballen 
en basketballen en er zijn verschillende spelletjes. 
Het luchtkussen en de trampoline staan ook klaar. 
Wie maakt er een , mooie kleurplaat dan hangen we 
ze allemaal aan de waslijn dan hebben we al leuke 
decoratie om aan onze waslijn te hangen.

DINSDAG
Natuurlijk gaan we verder met het timmeren aan onze 
molen. De voetballen en basketballen liggen ook weer 
klaar, wie speelt er mee. Met de creatief gaan we van 
melkpakken een molen maken. Vanmiddag is er een 
leuke puzzeltocht in ons thema ‘‘Holland"

WOENSDAG
We hebben vandaag een cultuurdag. In andere landen 
zijn andere tradities als bij ons, Wat eten ze bijvoorbeeld 
in een ander land of spelen ze hier andere spelletjes, 
muziek.

DONDERDAG
Holland en ‘s avonds onze talentenshow.

Speeltuin ’t Mekkelholt  15 JULI T/M 19 JULI
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SPEELTUIN HET MEKKELHOLT
VECHTSTRAAT 39, T. 053-433 83 26
ENTREEPRIJS: €1,00 P/D PER KIND, 
INCL. LUNCH

Van maandag t/m vrijdag zijn alle 
kinderen welkom tussen 10.00 en 15.00 
uur.

MAANDAG
Knutselen en verder is er van alles te 
doen.

DINSDAG
Springkussen blokken NUSO bus en 
gezellig van alles te doen. 

WOENSDAG
stormbaan springkussen en blokken 
knutselen en van alles te doen. 

DONDERDAG
Buikglijbaan knutselen ‘s avonds kunnen  
er 35 kinderen blijven slapen en gezellig 
van alles te doen. 

VRIJDAG
stormbaan knutselen en gezellig van 
alles te doen.
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15 juli t/m 22 augustus

JEUGD VIVA 
WEKEN

Speeltuin Voortsweg  12 AUGUSTUS T/M 16 AUGUSTUS
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SPEELTUIN VOORTSWEG
VOORTSWEG 225,  T. 053 - 435 54 49
THEMA: ALS HET MAAR VAKANTIE IS
ENTREEPRIJS: € 0,50 PER DAGDEEL / 
€ 1,00 PER DAG, EXCL. LUNCH

Van maandag t/m vrijdag zijn alle 
kinderen welkom tussen 10.00 - 12.00 
en 13.00 en15.00 uur.

MAANDAG T/M DONDERDAG
Een gevarieerd programma met sport/
spel en creatieve activiteiten, bij mooi 
weer natuurlijk ook waterpret. 
Ter afsluiting van de ViVaweek  
‘s middags een verrassing

Speeltuin Kozakkenpark  19 AUGUSTUS T/M 22 AUGUSTUS

SPEELTUIN KOZAKKENPARK 
G.J. VAN HEEKSTRAAT 14, 
T. 053-4331954
ENTREEPRIJS: €1,00 P/D PER KIND, 
INCL. LUNCH

De kinderen zijn welkom tussen 10.00 
en 15.00 uur. 

Kijk voor het programma op: 
www.speeltuinkozakkenpark.nl



 

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
.A

U
T

O
M

A
IK

E
L

.N
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
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Vers, echt en eerlijk eten, van een 
boer uit de buurt, wie wil dat nou niet? 
Alleen, in je eentje is dat misschien wat 
gedoe. Het biedt veel voordelen om dat 
samen te regelen, bijvoorbeeld door een 
voedselcoöperatie te starten. Maar hoe 
doe je dat, en wat komt daarbij kijken? 
Op 26 juni is er in Enschede, bij Alifa een 
bijeenkomst hierover georganiseerd. 

Een voedselcoöperatie is niet meer dan 
een afspraak met een groepje mensen 
uit de buurt, om samen in te kopen bij 
lokale boeren. Bijvoorbeeld groente, 
fruit, aardappels, zuivel, vlees, maar 
ook eieren, brood of bier. Bestellingen, 
logistiek en distributie houd je in eigen 
hand en regel je onderling. Dat hoeft niet 
ingewikkeld te zijn. Heerlijk eten, voor de 
laagst mogelijke prijs en toch een eerlijk 

inkomen voor de boer! Maar hoe regel je 
dat? En wat levert het op?

In de provincie Overijssel loopt een 
initiatief om meer voedselcoöperaties 

te starten. Zo zijn er al negen 
voedselcoöperaties van start gegaan, 
van vijf tot vijfendertig huishoudens 
per groep. De provincie Overijssel 
ondersteunt dit initiatief van de Ulebelt, 

het natuur- en milieucentrum uit 
Deventer. 

Samen eten inkopen van boeren uit de 
buurt - misschien wil jij dit ook, maar weet 
je niet waar je moet beginnen. De Ulebelt 
helpt je graag op weg. De bijeenkomst 
gaat over de praktische kant van het 
opzetten van een voedselcoöperatie: 
welke afspraken maak je met elkaar, 
hoe kun je beginnen, en wat is er 
eigenlijk te koop in onze regio, buiten de 
supermarkten om? 
De bijeenkomst start om half acht en 
duurt tot tien uur. Adres: Pathmossingel 
200. Graag vooraf aanmelden via 
voedselcoops@ulebelt.nl. 

Contact - Estella Franssen, 
e.franssen@ulebelt.nl, T. 06-11 343 604

Starten van een voedselcoöperatie

>> VERVOLG PAGINA 1

Het bedrijf NXFiltration kan medicijn-
resten en microplastics uit afvalwater 
zuiveren.

Het bedrijf Medspray werkt aan een 
spuitmondje voor deodorant die drijf-
gassen overbodig maakt.

Het bedrijf Lipocoat zorgt met een 
coating van medische apparatuur voor 
een drastische verlaging van het aantal 
infecties na operaties.

Dat trackrecord qua spin outs komt 
oa  doordat de universiteit al vanaf zijn 
oprichting tot doel had economische 
voorspoed te brengen naar de regio. 

Het samenwerken tussen universiteit en 
de bedrijven in de regio is hier inmiddels 
normaal geworden. Kom daar maar eens 
om in Groningen of Amsterdam....

De UT is de meest ondernemende 
Universiteit en de beste technische 
universiteit. En niet te vergeten de enige 
campus universiteit. 

Dat laatste is soms misschien een nadeel 
(omdat het buiten enschede ligt en al snel 
gezien wordt als een aparte enclave). 
Maar het is ook een voordeel! Want 
een plek waar je kunt studeren, wonen 
en sporten tegelijk is voor buitenlands 
talent en ook veel NL’s talent een enorme 
plus om voor Enschede te kiezen. 
En juist dat talent, daar moeten we 
het van hebben in de concurrentie met 
andere regio’s!

Beta talent is schaars. Wij hebben ze hier 
in overvloed, maar moeten ze vast zien 
te houden: Keeping talent in Twente.
Een stayrate van 23% op de UT is laag. 
Maar ik zie het vooral als een kans het 
beter te doen!

Door studenten ook na hun studie 
een prettige woon en werkomgeving 
te bieden. Dat campusgevoel vast 
te houden!En door ze al tijdens hun 
studie vaker te laten oversteken naar de 
bedrijven op Kennispark. Veel studenten 
hebben helaas nog nooit van NXFiltration, 
Medspray of Lipocoat gehoord.Maar 
die fysieke en programmatischve 
opknapbeurt van Kennispark, dat klinkt 
allemaal makkelijker dan het is....

Want om een bestaand bedrijventerrein 
te transformeren tot een plek waar het 
campusgevoel van de overkant heerst, 
dat is niet gemakkelijk.

We moeten proberen de oplossingen ‘per 
kavel’ voor parkeren, bebording, maar 
ook vergadervoorzieningen om te buigen 
naar gezamenlijke voorzieningen voor 
meerdere bedrijven tegelijk. 

De openbare ruimte moet een plek zijn 
die uitnodigde om elkaar te ontmoeten. 

We moeten de huidige pandeigenaren 
zien over te halen te investeren in de 
verduurzaming van hun panden.

Het Business en science deel moet een 
logische eenheid gaan vormen met het 
terrein van de UT. 

En op termijn moeten we ook het deel 
achter het spoor veel beter weten te 
benutten qua leisure activiteiten en 
bijvoorbeeld de waterzuivering betrekken 
bij het onderzoek op de UT.

Allemaal zodat we kunnen zorgen 
dat Twente de plek is en blijft ‘where 
science becomes business’ en waar 
wetenschappelijk onderzoek leidt tot 
schoon water en een beter milieu.
Werk aan de winkel dus!

Gebiedsontwikkeling Kennispark

Bij een spierblessure of gewrichts-
ontsteking kan Fysiotherapie de 
Bleek snel bepalen waar de klachten 
vandaan komen en vervolgens de pijn 
bij de bron aanpakken. Met behulp van 
echografie kan fysiotherapeut Bart 
Dost snel de oorzaak lokaliseren en 
behandelen.

Bart Dost heeft zich gespecialiseerd 
in echografisch onderzoek. Dit is 
een beeldvormend onderzoek die de 
oorzaak van pijnklachten duidelijk moet 
maken. Echografie is een techniek, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
geluidsgolven en is pijnvrij.

Bart Dost werkt altijd volgens een 
specifieke werkwijze. “Eerst doe ik 
een intakegesprek en daarna wordt 
een echo gemaakt’’. Vervolgens kan ik 
zien waar er eventueel een ontsteking 

zit. Daarna volgt de behandeling die 
afhankelijk van de klachten, door 
mezelf of tezamen met collega`s 
gedaan wordt. Na een aantal weken 
wordt een echo opnieuw gemaakt. Op 
deze wijze kunnen we de vorderingen 
heel mooi in beeld brengen. 

Fysiotherapie De Bleek heeft op de 
locatie Gezondheidscentrum Twekke-
lerveld de beschikking over een echo-
apparaat. Fysiotherapie de Bleek is 
aangesloten bij het Schoudernetwerk 
Twente.  

Fysiotherapie De Bleek  is gevestigd in 
het Gezondheidscentrum Twekkeler-
veld en aan de G.J. van heekstraat 66 
en heeft ruime openingstijden. De 
praktijk is vijf dagen per week geopend, 
van 8.00 tot 18.00 uur en op maandag, 
woensdag en donderdag tot 20.30 uur.

Even voorstellen: Bart Dost 
FYSIOTHERAPIE DE BLEEK



Groene plein BIJ DE ZEVENSTER
In de vorige wijkkrant hebben we 
geschreven over het groene plein: wat is 
een groen plein en waarom zouden we een 
groen plein willen hebben? 

Op de Zevenster is een projectteam 
opgezet. In dit project team zitten ouders, 
leerkrachten, conciërge, buren, leerlingen 
van onze school en een procesbegeleidster 
vanuit de Provincie. 

Het project team is 2x bij elkaar geweest. 
We hebben wensen en dromen met elkaar 
besproken. 

Tijdens de 2de bijeenkomst zijn we met 
concrete materialen aan het werk gegaan. 
De volwassenen hebben moodboards 
gemaakt met ideeën om het plein in te 

richten. Er waren ook veel leerlingen (25) 
die dozen hebben ingericht met ideeën 
hoe het plein eruit zou moeten komen te 
zien. 

De procesbegeleidster gaat met al die 
ideeën naar de architect die vervolgens 

een ontwerp zal gaan maken. Dat ontwerp 
zal vervolgens weer besproken worden in 
het projectteam. Daarna zullen er wellicht 
aanpassingen komen, zal het plan weer 
besproken worden, etc. En dan ’’..zullen 
we aan het werk kunnen gaan! Wellicht 
kunnen we een “tiny little forest “ in de 

wijk Twekkelerveld. Een mooi stukje groen 
zomaar tussen de scholen’’.

Gea Pereboom,
directeur CBS de Zevenster.

Circus de Tijdgeest
Agenda Speeltuin Kozakkenpark

Vanaf 13 juli is circus Tijdgeest ytwee 
weken op Toernee naar Slovenie

Verder zijn we in week 3 vd vakantie 
met onze tent aanwezig bij de 
Vivaweek op speeltuin Boswinkel. 

De normale workshops op maandag 
en dinsdag vinden niet plaats in de 
vakantie

Met vriendelijke groet 
Namens circus Tijdgeest

Hans Rutjes

One Man Band Di Stephano
www.distephano.nl

MAANDAG 
Circus Tijdgeest 14:30-22:00

DINSDAG 
Klusteam KZP 09:30-13:00
Circus Tijdgeest 14:30-18:00
Alifa Jongerengroep 
o.l.v Michael 19:00-21:00

WOENSDAG 
Alifa Meidengroep 
o.l.v Kim 16:00-18:00

OSVVE fietsclub 17:30-22:00

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

VRIJDAG 
Model tekenclub 
collectief 08:30-12:30 

ZONDAG 
OSVVE Fietsclub 09:00-15:00

Afgelopen dinsdag was de junior 
stadsdichter verkiezing in de zaal van 
de Noorderkroon. De jury bestond uit 
Marjon Kok, journalist, Jos Eertink, de 
stadsdichter van Enschede en Githe 
Seegers, aftredend junior stadsdichter. 

Sara zal het komende jaar junior 
stadsdichter van Enschede ten minste 
zes gedichten schrijven en voordragen 
over de stad Enschede of over iets dat 
voor de kinderen in de stad belangrijk is.

Sara heeft gewonnen met haar gedicht:

Zonder jou

Nee, doe me dit niet aan
je gaat weg
de haat die in je leeft
dat moet weg,
niet jij!
Doe me dit niet aan.
Als jij weggaat
stopt de wereld om me heen

en alles wordt haat.
Pijn die nooit weggaat
verdriet dat er altijd is.
Dood die nog komen moet.
Alles is haat.
Waarom zou je blij zijn als
je leeft met deze dingen?
Jij bent de enige met wie ik zou kunnen 
leven!
zonder jou

Het schooljaar loopt alweer op het eind 
en dat betekent dat de schoolreisjes en 
dergelijke op het programma staan. Zo 
ook op de Paulus. 

Woensdag voor Hemelvaart was het 

heerlijk rustig in het gebouw, want op 
deze dag waren de groepen 1 t/m 7 
op schoolreisje. Groep 1 en 2 hebben 
zich een dag heerlijk vermaakt in het 
land van Jan Klaasen en de groepen 3 
t/m 7 hebben zich uit kunnen leven in 

Avonturenpark Hellendoorn. 

Voor de leerlingen van groep 8 zijn 
het echt de laatste loodjes op de 
Paulusschool. Na dit schooljaar zullen 
ze naar het voortgezet onderwijs gaan. 
Dat betekent niet dat ze hun tijd na 
de Cito-toets rustig kunnen uitzitten. 
Bijna dagelijks klinkt er momenteel luid 
(en zuiver) gezang door de school wat 
betekent dat er druk geoefend wordt 
voor de eindmusical. 

Het mooie weer van de afgelopen 
weken betekent ook dat er weer veel 
buitenactiviteiten ondernomen kunnen 
worden. Zo zijn de kinderen veel op 
het schoolplein te vinden om bepaalde 
rekenvaardigheden onder de knie te 
krijgen. Erg leuk en ook effectief! 

Leuk om even te vermelden is dat 
de leerlingen uit groep 7 naar de 
universiteit zijn geweest. Hier hebben ze 
in het kader van het MOVE-project een 
rondleiding gehad om vast een kijkje te 
kunnen nemen in het studentenleven. 
Vast een blik in de toekomst!

De komende weken puzzelen we met 
zijn allen hard aan de formatie om ook 
het komende schooljaar de leerlingen 
van de Paulus weer van goed en 
boeiend onderwijs te kunnen voorzien. 
De leerlingen en de ouders zullen hier 
de komende weken meer duidelijkheid 
over krijgen, middels de nieuwsbrief. 

VOOR NU WENSEN WE U ALLEN EEN 
HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE !

Stadsdichterverkiezing BIJ DE NOORDERKROON

Bijna vakantie PAULUSSCHOOL
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Rondgang verkeersknelpunten 
TWEKKELERVELD

Op 11 april fietsten het Bewoners-
platform Twekkelerveld, de wijkbe-
heerder Stadsdeelbeheer Noord en de 
verkeerskundige van stadsdeel Noord 
door de wijk. Dit naar aanleiding van 
vragen op de bewonersavond over 
veiligheid en signalen die bij ons binnen 
kwamen. De verkeerskundige heeft de 
knelpunten beschreven, wij maakten 
de foto’s. Lees ook ons bericht elders in 
deze wijkkrant. 

Rondgang achtereenvolgens langs de 
volgende situaties:

 GJ van Heekstraat langs Rigtersbleek:  
te smal/ wordt nog te vaak gebruikt  
als doorgangsroute
Dit deel (max. snelheid 30 km/u) 
wordt inderdaad gebruikt door 
wijkvreemd verkeer dat de straat 
gebruikt op de route tussen Westerval 
en Roessinghsbleekweg. Er rijden op 
werkdagen totaal gemiddeld ongeveer 
4.800 motorvoertuigen per etmaal langs. 
Maar een oplossing of vermindering van 
wijkvreemd verkeer is niet eenvoudig 
te bereiken. Gesproken is over de 
mogelijkheid van éénrichtingverkeer, 
maar dat betekent niet dat het verkeer 
met de helft afneemt. En de vraag is 
welke route het verkeer in de andere 
richting dan zal gaan nemen. Bij voorkeur 
niet over de fietsstraat Pijlhovestraat, 
want die moet autoluw blijven. Dit 
soort maatregelen hebben invloed op 
de omringende buurt en leveren vaak 
veel discussie op. Een eenvoudige 
oplossing is helaas niet mogelijk. Op 
het trottoir langs de woningen tussen 
Surinamestraat en Alleeweg wordt vaak 
gefietst en met scooters gereden, ook 
als de rijbaan normaal vrij is. Omdat dit 
gevaar oplevert bij het verlaten van de 
woningen, zullen er op enkele plaatsen 
beugelhekjes worden geplaatst om dit 
gedrag te ontmoedigen.

Kruising L. Buddestraat-GJ van 
Heekstraat: gevaarlijk (ook genoemd op 
avond over veiligheid)
Ook bij dit kruispunt is lang stilgestaan 
en besproken. Deze situatie is in het 
verleden met de bocht in doorgaande 
richting aangepast aan de drukste 
verkeersstroom richting winkelcentrum. 
De Pijlhovestraat en deel G.J. van 
Heekstraat langs sportvelden Rigters-
bleek monden uit op dit kruispunt met een 
uitritconstructie (waarvan veel mensen 
niet weten wat dat betekent). Dus bij het 
oprijden van de Lambertus Buddestraat 
moet eerst al het andere verkeer (ook 
voetgangers) voor gaan. Op het deel 
van de G.J. van Heekstraat richting 
winkelcentrum (max. snelheid 50 km/u) 
rijden op werkdagen totaal gemiddeld 
ongeveer 7.600 motorvoertuigen per 
etmaal (telling 2017). Vooralsnog zijn 
er geen concrete plannen om op dit 

kruispunt iets aan te passen (zie ook 
opmerkingen bij punt 4)

Toekomststraat 107-113: om garages 
te bereiken moet er over stoep gereden: 
woonerf mogelijk?
Het pad wordt gebruikt door gebruikers 
van de garages, die goed moeten 
weten dat een aangepaste snelheid 
hier noodzaak is. Het gedrag is echter 
anders en ook wordt het plantsoen 
wordt soms gebruikt om doorheen te 
rijden. Hier hebben borden woonerf 
geen toegevoegde waarde, maar zullen 
gebruikers op hun gedrag moeten 
worden aangesproken. Daarvoor zal dan 
contact met de wijkagent gelegd kunnen 
worden. Ook kwam ter sprake dat in de 
Toekomststraat, ondanks maatregelen 
sprake is van hogere snelheden van 
autoverkeer. Hierover is afgesproken 
dat de tijdelijke plaatsing gedurende 4 
weken van een zogenaamd smileybord 
(dat de gereden snelheid toont aan de 
passant) wordt ingepland (waarschijnlijk 
medio juli 2019)

GJ van Heekstraat algemeen: 
te hard gereden, vaak ongevallen
(ook genoemd op avond over veiligheid) 

Op deze weg wordt gestreefd om 
regelmatig (1x per jaar) voor een periode 
van 4 weken een smileybord te plaatsen 
dat de gereden snelheid toont aan 
passanten. Het is een 50 km/u weg, en 
een busroute, dus snelheidsbeheersende 
maatregelen worden hier niet toegepast. 
Het aantal geregistreerde ongevallen over 
de afgelopen vijf jaar is op het wegvak 
tussen Lambertus Buddestraat en 
Weegschaalstraat niet bijzonder hoog (12, 
waarvan 2 met letsel). Er moet ergens de 
komende jaren wel een verbetering van de 
riolering plaatsvinden; dan zijn er wellicht 
mogelijkheden om werk met werk te maken 
en aanpassingen aan de straatinrichting 
te doen. Maar concrete ideeën bestaan er 
nog niet voor; bekend is dat er vanuit de 
wijk een wens is om de maximumsnelheid 
te verlagen naar 30 km/u. Aandachtspunt 
daarbij is de genoemde busroute van lijn 1 
over deze weg.  

Oversteek naar Rigtersbleekstraat/
Van Limborchstraat onveilig, zebrapad 
mogelijk? (ook genoemd op avond over 
veiligheid)
Dit punt is gelijk met punt 4 besproken. 
De oversteek is voorzien van een 
middeneiland om de oversteek in 2 delen 
te kunnen doen. Desondanks voelt men 
zich toch onveilig door hogere snelheden. 
De gemeente gaat na of er een recente 
verkeerstelling en snelheidsmeting 
met een verkeersteller is gedaan (dat 
is niet het geval) en anders wordt een 
telling ingepland. De gemeente raadt uit 

oogpunt van veiligheid af om een zebra 
aan te brengen. Een zebra is op zich op 
een 50 km-weg wel mogelijk maar komt 
pas goed in het verwachtingspatroon van 
verkeersdeelnemers als er gedurende de 
hele dag regelmatig veel voetgangers 
oversteken. De inschatting is dat dit 
hier niet het geval zal zijn, dus de kans 
dat een voetganger ook daadwerkelijk 
voorrang krijgt zal klein zijn en mogelijk 
schijnveiligheid betekenen. Vervolgens is 
door het bewonersplatform geopperd om 
te bekijken of de oversteek niet verplaatst 
kan worden naar de Weegschaalstraat, 
zodat deze binnen de 30 km-zone komt 
te liggen. Vraag is of dat aansluit bij de 
looproutes van gebruikers, maar zal wel 
betekenen dat de naderingssnelheid 
lager zal zijn. Mogelijk kan dit dan worden 
bekeken in combinatie met hetgeen bij 
punt 4 wordt genoemd. 

Verkeersveiligheid rondom scholen: 
hoe staat het ermee?
Bij de St. Paulusschool en Zevenster aan 
de Regulusstraat en Schietbaanweg is 
enkele jaren terug schoolzonemarkering 
aangebracht op het wegdek en zijn de 
parkeervakken aan de Regulusstraat 
duidelijker gemarkeerd. Bij de gemeente 
zijn er op dit moment geen signalen 
bekend van problemen. Bij ouders ligt 
ook een verantwoordelijkheid om het 
voor hun eigen kinderen rondom de 
school veilig te houden.  

Verkeerssituatie achter de Lidl (ook 
genoemd op avond over veiligheid)

Over deze uitritsituatie (want dat is het) 
zijn veel klachten. Verkeersdeelnemers 
begrijpen niet goed wat de bedoeling 
is, als zij vanuit de richting Zonstraat 
(parkeerterrein winkelcentrum) komen 
en de Schorpioenstraat-Maanstraat 
willen oprijden of oversteken. Vanuit 
de verkeerswetgeving dient bij het 
verlaten van een uitrit aan alle andere 
verkeersdeelnemers (ook voetgangers) 
vrije doorgang te worden verleend. 
De vormgeving van deze uitrit 
voldoet niet helemaal meer aan de 
laatste richtlijnen; er is wel een breed 
doorlopend trottoir aanwezig dat 
wordt gekruist, maar de inritblokken 
aan de kant van de Schorpioenstraat 
ontbreken, mede omdat daar veel 
bevoorradingsvrachtverkeer voor het 
winkelcentrum in- en uit moet rijden. 
Enige tijd terug is ter verduidelijking nog 
een waarschuwingsbord geplaatst dat 
men een uitrit verlaat. Het is kortom geen 
ideale situatie. Het bewonersplatform 
oppert of éénrichtingverkeer richting 
Rigelstraat geen verbetering zou kunnen 
betekenen, want dan is er alleen inrijdend 
verkeer? Dat zal lastig te handhaven zijn, 
omdat veel mensen via de kortste route 
van en naar het parkeerterrein willen 
rijden. De ervaring is dat alleen borden 
plaatsen weinig oplost. Er zijn ideeën 

om deze uitritsituatie op te heffen en 
er een gewoon standaard kruispunt 
van te maken, maar dat is nog niet 
heel concreet. Er zou dan ook wat meer 
ruimte moeten komen naast de muur 
van de Lidl, want het is er erg krap. 

Taxi’s Aveleijn Zonstraat 
staan vaak op straat

De taxi’s die op de rijbaan stilstaan om 
passagiers in te laten stappen, doen 
feitelijk niets verkeerd. Er geldt geen 
stop- of parkeerverbod langs de rijbaan. 
En de mensen kunnen daardoor ook 
gemakkelijker instappen vanaf het 
verhoogde trottoir. Dat het andere 
verkeer dan soms even op elkaar 
moet wachten is niet erg, want het 
is hier nog steeds een 30 km-zone 
waar verkeersdoorstroming geen hoge 
prioriteit heeft.

Zonstraat 30 km zone, 
wordt nog te hard gereden
Zie ook het vorig punt. De Zonstraat 
loopt hier iets naar beneden richting 
Olieslagweg. Er zijn verhoogde 
kruispunten met de Poolsterstraat en 
Olieslagweg. De busroute beperkt de 
mogelijkheden om extra maatregelen te 
nemen.

Eenrichtingverkeer straten achter Vrije 
School (Kleine Beerstraat): wordt vaak 
toch beide kanten gereden
Dit is een gedragsprobleem, dat 
ook voorzien wordt bij punt 7 als 
daar éénrichtingverkeer zou worden 
ingevoerd. Handhaving hiervan heeft een 
lage prioriteit bij politie. De vraag is of de 
maatregel in de Kleine Beerstraat dan 
maar niet beter kan worden ingetrokken 
als gebruikers zich er toch niets van aan 
trekken. Erg druk zal het niet zijn, dus 
problematisch zal het niet snel worden.  

Saturnusstraat te hard rijden 
De straat heeft een duidelijke inrichting 
als woonstraat. Maar er is wel sprake 
van een lange rechtstand, en er rijdt 
naar verwachting relatief veel verkeer 
door van en naar de bedrijven aan de 
Neptunusstraat. Hier zal de gemeente 
(naar verwachting in augustus 2019) 
voor ca. 4 weken een Smileybord (dat de 
gereden snelheid toont aan de passant) 
plaatsen. 

LEES VERDER PAGINA 14 >>
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Activiteiten Livio Twekkelerveld

Bij deze het activiteiten aanbod van 
Livio Twekkelerveld voor senioren. 
U bent van harte welkom om hier 
aan deel te nemen. Ook hebben we 
wekelijkse activiteiten, kom hiervoor 
gerust 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. 

28 JUNI SNACKMIDDAG
Geen zin om te koken? Deze middag 
zal er een lekker bord patat met een 
pikanto 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 Pikanto €1,50
Tijd: 16.00-17.30
Plaats: Grand Café 

30 JUNI FILMMIDDAG
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 

2 juli Reparatiekamer deze is vervallen 
i.v.m. de vakantie periode
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

2 JULI 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

5 JULI HARINGPARTY 
Deze middag kunt u genieten van een 
heerlijke nieuwe haring evt. met ui 
als u dat lekker vindt. U kunt gezellig 
onder het genot van een drankje een 
haring komen proeven in ons Grand 
Café. En als u er geen genoeg van kunt 
krijgen kunt u er nog één mee naar huis 
nemen. 
Kosten voor de haring is €2,00
Tijd: 14.00 - 16.30
Plaats: Grand Café 

25 JULI ONTSPANNINGSMIDDAG
Deze middag kunt u op de locatie 
Twekkelerveld van Livio genieten van 
een heuse roofvogelshow. Senioren uit 
de wijk zijn van harte welkom. 
Kosten: €3,50 
Tijd: 15.00 - 16.00
Plaats: Binnentuin

26 JULI SNACKMIDDAG
Geen zin om te koken? Deze middag 
zal er een lekker bord patat met een 
hamburger 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, hamburger 
€1,50

Tijd: 16.00-17.30
Plaats: Grand Café

28 JULI FILMMIDDAG
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

6 augustus Reparatiekamer deze is 
vervallen i.v.m. de vakantieperiode
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

6 AUGUSTUS 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

25 AUGUSTUS FILMMIDDAG
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

30 AUGUSTUS SNACKMIDDAG
Geen zin om te koken? Deze middag 
zal er een lekker bord patat met een 
hamburger 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 bamischijf 
€1,50
Tijd: 16.00-17.30
Plaats: Grand Café

3 SEPTEMBER 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 die kapot is. Laat het repareren in 
de Reparatiekamer!
Kosten: Gratis (nieuwe onderdelen 
eigen rekening) 
Tijd: 14.00 - 16.00
Plaats: Grand Café

3 SEPTEMBER 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

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
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En dan zal vervolgens worden 
bekeken of er mogelijkheden zijn voor 
snelheidsbeheersende maatregelen. 
Maar de budgetten hiervoor zijn echter 
zeer beperkt. 

ALGEMENE PUNTEN
Er rijdt nog best vaak vrachtverkeer 
door de wijk > dat zal toch hoofdzakelijk 

bestemmings-verkeer zijn dat van en 
naar het winkelcentrum of bedrijvigheid 
rijdt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat 
er een vlotte doorgaande verbinding 
voor vrachtverkeer door de wijk is, die 
aantrekkelijker is dan de omringende 
hoofdwegen.

Jammer dat eurokaartjes voor de bus 
voor kinderen verdwenen zijn (en voor 
de zaterdag) > dat is inderdaad jammer, 
maar is een zaak van het vervoerbedrijf 
Syntus, dat in opdracht van de provincie 
Overijssel rijdt. 

Te veel auto’s in de wijk/ te weinig 
parkeerplekken > dat kan en wil de 
gemeente niet oplossen. Mensen 
hebben vaker meer dan één auto per 
gezin en in sommige buurten is de 

ruimte te beperkt om alle auto’s dichtbij 
huis kwijt te kunnen. Prioriteit gaat 
uit naar veiligheidsmaatregelen boven 
parkeerplaatsen aanleggen. Maar als er 
nieuwe woningen, bedrijven of instelling 
komen, dan moet op grond van de Nota 
Parkeernormen Enschede voor rekening 
van de veroorzaker of initiatiefnemer 
zoveel mogelijk op eigen terrein worden 
voldaan aan de parkeerbehoefte, die dat 
met zich meebrengt.

Hoe gaat de fietssnelweg F35 straks 
verder naar het centrum toe?
Door de gemeente wordt aan hand van 
een schetsontwerp uitgelegd wat de 
plannen voor doortrekking naar het 
station zijn. Gestreefd wordt naar een 
doortrekking parallel aan het spoor met 
nieuwe fietsbruggen over de Lambertus 

Buddestraat en Tubantiasingel. Langs de 
Spoordijkstraat wordt voorzien dat het 
fietspad verhoogd tegen de spoordijk aan 
(maar natuurlijk wel afgeschermd van 
het spoor) komt te liggen. Het eerste deel 
vanaf Station tot en met Tubantiasingel 
wordt nu voorbereid voor uitvoering; 
geplande start is eind 2019/begin 2020. 
De financiering daarvoor is rond. Het 
tweede deel langs de Spoordijkstraat is 
nog niet zover. De plannen moeten in 
detail worden uitgewerkt en besproken 
met NS en ProRail. Ook de kosten zijn 
nog niet gedekt. Maar het idee is om dit 
deel zo snel mogelijk aansluitend uit te 
gaan voeren.

MEER WETEN OF NOG VRAGEN? 
Neem contact met op met het 
Bewonersplatform via  info@bept.nu
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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 KRIJGT STEEDS 
MEER LEDEN VAN 

VERDIENSTE

Ja mensen, ze hebben het zichzelf aangedaan en mij 
verkozen tot lid van verdienste met bijbehorende 
oorkonde en dinerbon voor Bistro de Postkoets in 
Haaksbergen. Woensdag 15 mei was het zover. 

Na de pauze ging voorzitter Bennie 
Brouwer voor het orkest staan en 
nodigde mij uit om ook naar voren te 
komen. Terwijl ik daar naar toe loop zie ik 
mijn vrouw Marja ook verschijnen. Dacht: 
‘‘wat heb ik nu aan de fiets hangen?’’ Tja, 
en toen volgde er een opsomming wat ik 
wel niet allemaal voor de vereniging doe 
en heb gedaan.

-  De muziekbibliotheek onder mijn 
beheer genomen

-  Oud papier lopen (tegenwoordig niet 
meer vanwege mijn COPD)

-  Meespelen op de bekkens, tenortrom 
of overslag tijdens repetities als er 
geen ander voor is

-  Meehelpen tijdens opruimdagen of 
andere werkzaamheden zoals een 
verbouwing e.d.

-  Stukjes schrijven voor de wijkkrant 
zoals deze hier in Twekkelerveld.

-  Collecteren voor Jantje Beton, Anjer-
actie en onze eigen collecte met daar-
naast ook nog collecteren voor het 
KWF.

-  Promotiemateriaal e.d. doen bij 
optredens van de band en daarnaast 
mensen enthousiast maken voor 
muziek maken

-  Meewerken aan promotiedagen bij 
Kaliber Kunstenschool

-  Af en toe iets presenteren als dat nodig 
is zoals bij de Twekkeler dweildagen

-  Sinterklaas spelen voor de jeugd en voor 
winkelketens en voetbalverenigingen.

-  En kerstman spelen doe ik ook al wat 
jaartjes 

-  En dan is alles nog niet gezegd, dachten 
ze

-  Het bestuur af en toe bestoken met 
vragen over de vereniging in e-mails

-  Al vast koffie en thee zetten op de 
woensdagavond

Ik was even helemaal van de kook dat 
mij dit ten deel viel en uiteraard kwam 
het als een donderslag bij heldere hemel. 
Stond dus ook even helemaal met de 
mond vol tanden en wist weinig uit te 
brengen, iets wat mij normaal heel goed 
afgaat, denk ik. Een prachtige oorkonde 
gekregen om in te lijsten en Marja een 
prachtige bos bloemen. We mochten 
samen nog uit eten gaan naar Bistro de 
Postkoets in Haaksbergen waar we voor 
de vereniging altijd onze complete BBQ 
van laten komen. De avond kon echt niet 
meer kapot. Ik kom ook met een foto in 
de bestuurskamer te hangen zodat ze 
zich mij altijd zullen herinneren! Zoveel 
eer krijgt niet iedereen maar er zijn er 
nog een paar die ook lid van verdienste 
zijn hoor! We hebben meer leden van 
verdienste zoals daar is, Jo Berfelo, 
ereleden zijn Gerard Berfelo, Willem 
Jagt, Gerard van Urk en Jan Vogelzang. 
Erevoorzitters hebben we met Gerlinde 
Helthuis, Paul ter Braak en Henk Bessels. 
Allemaal mensen die het dik verdiend 
hebben en er komen er nog veel meer 
aan die ook nu al hun beste beentje voor 
zetten.

En zo zijn we één grote familie die veel 
voor een vereniging over heeft en wees 
eerlijk, die mensen heb je super nodig. En 
ik heb het altijd met veel plezier gedaan 
en blijf dat ook natuurlijk doen zolang ik 
dat kan.

Natuurlijk zitten we als vereniging niet 
stil en de verschillende onderdelen blijven 
druk met optredens. De stageband is af 
en toe wat onthand qua spelers die ziek 
zijn, maar het gaat weer beter. 

De Oosterbloaskapel heeft ook al weer 
diverse optredens achter de rug onder 

andere in Groenlo bij het kapellenfestival 
waar ze in de Leutklasse meedoen. 
Daar oogsten ze veel succes tijdens hun 
optredens en worden nieuwe contacten 
gelegd waar ze later weer veel profijt van 
gaan hebben. 

De drumfanfare doet af en toe ook 
serenades voor onze leden en dit keer 
waren we onderweg naar Neede waar 
twee leden van ons gingen trouwen. Dit 
werd super gewaardeerd en was gezellig 
om te doen. En de bewoners rond het 
pleintje vonden het prachtig!

De drumfanfare moet binnenkort naar 
Duitsland. Daar gaan we twee maal 
een half uur invullen met muziek en 
de benodigde muziek wordt driftig 
ingestudeerd. Nieuwe ritmes en een 
nieuw soort muziek vergt wel veel 
aandacht van de leden om tot een goed 
resultaat te komen. Maar met Marty van 
Seijen als dirigent lukt dat goed., Soms als 
hijzelf verhinderd is , hebben we nog een 
natuurtalent in huis. Het is de dirigent 
voor Jong DMBE, nl. Tom Luttikholt! 
Een aanstormend talent die we via het 
Conservatorium hebben binnengehaald. 
Dan is het al weer bijna vakantie waar 
we allemaal zeker van gaan genieten en 
ik hoop jullie ook dus! Ik heb even rust 
qua schrijven voor deze mooie unieke 
wijkkrant van het Twekkelerveld.

Tot na de vakantie leu en doot heanig 
an!

Mooij.

Nieuws vanuit de Wijkbudgetten
Op 8 juni stonden wij vanuit de 
Wijkbudgetten met een kraam op het 
Zomerfestival.

Dit hebben we gedaan om de 
Zorgboerderij de Viermarken een 
warm hart toe te dragen.

Met gekapte eikenbomen die moesten 
verdwijnen uit het Ledeboerpark 
hebben ze bij de Viermarken mooie 
nestkastjes voor mezen gemaakt.
Dit is natuurlijk heel goed omdat de 
mees een grote liefhebber is van de 
processierups. Dus hebben wij de 
nestkastjes voor tien euro gekocht en 

om ook de wijk tegemoed te komen 
verkocht voor vijf euro. De gehele 
opbrengst gaat naar de Zorgboerderij 
de Viermarken. In totaal hebben we 
88 nestkastjes verkocht.



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! 

TWEKKELERVELD AARDGASVRIJ
In het kader van het project Energie 
en klimaatadaptatie heeft u onlangs 
een nieuwsbrief met een vragenlijst 
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. De resultaten van 
de enquête worden op dit moment 
bekeken, daarna meer. 

ONTMOETING IN DE WIJK
Samen met Saxion studenten en 
de Twentse Alliantie hebben we 
onderzocht waar bewoners behoefte 
aan hebben rond ontmoeting. En 
waar ze zich zelf voor in willen zetten. 
Er is de mogelijkheid een deel van 
de Paulusschool te gebruiken voor 
ontmoeting. 17 juni presenteerden we 
de eerste uitkomsten, in de volgende 
wijkkrant vertellen we meer hierover. 

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.. Uit de 

bewonersavond kwamen een aantal 
specifieke vragen en van een aantal 
wijkbewoners hebben we naar 
aanleiding van onze oproep specifieke 
locaties 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. In deze wijkkrant lees je 
aan de hand van een aantal bekeken 
verkeerssituaties 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. We krijgen daar ook nog 
steeds berichten over van ongeruste 
wijkbewoners. 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, en gaan 
binnenkort een rondgang door de wijk 
doen over dit thema. 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 waren 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

Eikenprocessierups melding maken

Klimaatbeheersing én alles op het 
gebied van koelen & vriezen bij piest!

Vanwege de overlast van de 
eikenprocessierups heb ik melding 
gedaan bij de gemeente. Ik weet 
dat veel mensen er hinder van 
ondervinden, maar dit wellicht niet 
melden, te ingewikkeld of lastig. 

Als méér mensen weten hoe en waar 
ze het kunnen melden, is de gemeente 
misschien doordrongen van het feit 
dát er iets moet gebeuren.

Deze link wijst naar mijn melding, 
door te klikken op “DIT ZELF OOK 
MELDEN” kan men al kenbaar maken 
hetzelfde probleem te hebben. https://
enschede.slimmelden.nl/#/vote 

Als we niks doen, doet de gemeente 
ook niks.

Met vriendelijke groet,
Eva van der Struik

Een airconditioning is niet meer weg te 
denken bij warme dagen. Bijvoorbeeld in 
uw slaapkamer. U kent het vast wel dat 
u op warme dagen minder goed slaapt. 
Ook op uw werkplek

kan het vanwege de ligging erg warm 
worden en biedt een goede airco met 
de juiste capaciteit een verkoelende 
oplossing. Van een mobiele airco tot 
een split airco systeem, hebben wij in de 
winkel een ruim assortiment opgesteld. 
Wij zijn specialist in klimaatbeheersing 
en kunnen u uitgebreid adviseren. Ook 
is er een grote keuze aan ventilatoren en 
luchtkoelers.
Wilt u online shoppen? Bezoek dan onze 
webshop: www.piest.nl.

Ook is het belangrijk om in de zomer een 
goede koel- of vrieskast te hebben, zodat 
uw etenswaren op de juiste temperatuur 
bewaard kunnen blijven. Tijdens de 

zomerdagen met hoge temperaturen 
heeft vooral koelapparatuur het zwaar 
te verduren. Het is dan ook verstandig 
om vanwege het hoge energieverbruik  
van een oude koel- of vrieskast, deze 

te vervangen voor een energiezuinig 
apparaat. Tegenwoordig is er koel-/
vriesapparatuur in diverse energieklasse 
verkrijgbaar (A+, A++ en meest zuinig 
A+++).

Dit levert u jaarlijks een belangrijke 
energiebesparing op.

Om ons grote assortiment koelkasten, 
koelers en vriezers goed te presenteren, 
hebben we de winkel uitgebreid 
en ingrijpend gerestyled! Met een 
oppervlakte van maar liefst 200 m2 
voor deze productgroep, is de keuze 
verdubbeld! Bent u op zoek naar 
Amerikaanse koelkasten, vrieskasten of 
-kisten of een bepaalde maat inbouw 
koelkast, u bent bij ons op het juiste 
adres.

De apparaten zijn direct uit voorraad 
leverbaar en mocht u van onze 
inbouwservice gebruik willen maken, dan 
kan dat ook.

We hopen u op onze nieuwe koelen/
vriezen afdeling te mogen begroeten.


