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Burenhulp en boodschappendienst

Almelo Enschede Hengelo Rijssen | broekhuis.nl/peugeot
Almelo Enschede Hengelo Rijssen | broekhuis.nl/peugeotAlmelo Enschede Hengelo Rijssen | broekhuis.nl/peugeotKom binnen en ontdek 

Tijdelijke 
mobiliteit 
nodig?

 Vervangend vervoer
 Particuliere verhuur
 Zakelijke verhuur
 Shortlease

Geheel volgens de richtlijnen van het RIVM 
heeft de Burenhulpdienst van Alifa haar 
Boodschappendienst aangepast. Deze dienst 
is er voor alle inwoners van Enschede die zelf 
geen boodschappen kunnen halen en geen hulp 
uit de omgeving kunnen krijgen. De vernieuwde 
Boodschappendienst voldoet aan de richtlijnen van 
het RIVM.

Het werkt eenvoudig: bel met Alifa en geef uw 
gegevens door. U wordt, nadat de dienst rondom 
u georganiseerd is, teruggebeld zodat Alifa uw 
boodschappenlijst met u kan doornemen en het 

tijdstip waarop u graag uw boodschappen ontvangt 
kan afstemmen. Voor de boodschappen betalen 
kan door het bedrag digitaal over te maken of 
te pinnen als de boodschappen bij u aan de deur 
worden afgeleverd.

Medewerkers van Alifa hebben deze aangepaste 
vorm van onze Boodschappendienst opgezet 
en organiseren zo met elkaar dat mensen hun 
boodschappen kunnen blijven krijgen.

Zie ook de informatie op website Alifa: www.alifa.
nl/dienst/33/burenhulp-en-boodschappendienst

Haaksbergerstraat 159

Alle bewoners van Livio Zorgcentrum Twekkelerveld 
verrast met leuk Paasbloemstukje, verzorgd door 
Wijkbudget commissie Twekkelerveld in samenwerking 
met Bloemist Beimer.

Wij hopen dat dit bloemetje voor een beetje gezelligheid 
tijdens deze vreemde Paasdagen heeft gezorgd en als 
opsteker heeft gediend in deze voor de bewoners barre 
tijden.

EN OMGEVING

SPECIALE CORONA EDITIE



BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN

BOODSCHAPPEN DOEN EN HORECA. 
LIDL, KEURSLAGER WINKELMAN, ANA DÖNER, MERCURIUS VIS & SUSHI, KAPSTARS, ALBERT HEIJN, BAKKER TEUNIS/LIMBURGIA, 

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 EN SHANDRA KLEDINGREPARATIE.

WINKELCENTRUM-TWEKKELERVELD.NL
ZONSTRAAT/G.J. VAN HEEKSTRAAT  ENSCHEDE

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

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!

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

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

Elke donderdag kosteloos hulp op financieel en administratief 

gebied, bezwaarschriften schrijven, formulieren invullen of  

verzoeken indienen. Alleen op afspraak via 085 0160671  

of contact@metnklik.nl.

T. 085 - 0160671  •  contact@metnklik.nl   

SPECIALIST IN BELASTINGADVIES, 
BEWINDVOERING EN BUDGETBEHEER

www.metnklik.nl

Colofon



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
Gerard Stegeman, 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 
12 mei | 9 jun | 1 sep
29 sep | 27 okt | 24 nov

VERSCHIJNINGSDATA
26 mei | 23 jun |  15 sep
13 okt | 10 nov |  8 dec

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Aangepaste dienstregeling OVOverzicht buslijnen Twents
Aangepaste 'coronadienstregeling' ingaande 14 april

         Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen in de dienstregeling. Check vóór je reist altijd de reisplanner voor de juiste vertrektijden en een actueel reisadvies!

maandag t/m zaterdag (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag) zondag
rijdt als op zaterdag (vakantieperiode) met onderstaande aanpassingen rijdt als op zondag met onderstaande aanpassingen

Stadsdienst Enschede belangrijkste wijzigingen belangrijkste wijzigingen
1 Universiteit - Wesselerbrink Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 4 extra ritten | Rijdt tot 20.00 uur 2 x per uur - na 20.00 uur 1 x per uur Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur
2 Helmerhoek - Deppenbroek Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 5 extra ritten | Rijdt tot 20.00 uur 2 x per uur - na 20.00 uur 1 x per uur Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur
3 Enschede - Glanerbrug Rijdt tussen 5.45-7.00 uur 4 extra ritten | Rijdt tot 20.00 uur 2 x per uur - na 20.00 uur 1 x per uur Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur
4 Stroinkslanden - Centraal Station Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten | Rijdt tot 20.00 uur 2 x per uur - na 20.00 uur 1 x per uur Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur
5 ‘t Zwering - Station Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten | Rijdt tot 20.00 uur 2 x per uur - na 20.00 uur 1 x per uur Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur
6 Stokhorst - Station Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten | Rijdt 2 x per uur - tussen 10.00-14.00 uur en na 20.00 uur 1 x per uur Geen wijzigingen
7 Station - Marssteden Rijdt rijdt alleen van maandag t/m vrijdag tussen 7.00-10.00 uur en 15.00-18.00 uur (1 x per uur) Rijdt NIET
8 Hengelo Noord - Enschede Zuid Rijdt NIET Rijdt NIET
9 Hengelo - Enschede Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten | Rijdt tussen 7.00-9.00 uur en 15.00-18.00 uur 2 x per uur - buiten de spits 1 x per uur Rijdt 1 x per uur

802 P+R Zuiderval - Van Heekplein (pendelbus) Rijdt NIET Rijdt NIET

Stadsdienst Hengelo
8 Hengelo Noord - Enschede Zuid Rijdt NIET Rijdt NIET
9 Hengelo - Enschede Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten | Rijdt in de spits (7.00-9.00 en 15.00-18.00 uur) 2 x per uur - buiten de spits 1 x per uur Rijdt 1 x per uur
10 Veldwijk - Station Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten | Gewijzigde vertrektijden (30 minuten verschoven) Rijdt NIET
11 Hasseler Es - Station Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 4 extra ritten | Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur
12 Ziekenhuis ZGT - Groot Driene via Hengelo CS Rijdt tussen 6.00-8.00 uur 12 extra ritten | Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur Geen wijzigingen
13 Hasseler Es - Station Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 4 extra ritten | Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur

Stadsdienst Almelo
21 Station - Windmolenbroek via ziekenhuis ZGT Rijdt NIET Rijdt NIET
22 Station - Windmolenbroek via ziekenhuis ZGT Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten | Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur
23 Station - Schelfhorst Rijdt NIET Rijdt NIET
24 Station - Schelfhorst Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten | Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur Rijdt na 20.00 uur 1 x per uur
26 Station - ziekenhuis ZGT Rijdt tussen 6.30-7.30 uur 4 extra ritten Rijdt NIET

Streeklijnen
51 Hengelo - Almelo Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten Geen wijzigingen
53 Hengelo - Haaksbergen (- Eibergen) Rijdt tussen 6.45-7.30 uur 4 extra ritten | Rijdt tussen 10.00-15.00 uur 1 x per uur Geen wijzigingen
59 Tubbergen - Haaksbergen Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten Rijdt NIET
60 Oldenzaal (De Thij) - Enschede Rijdt tussen 7.00-7.30 uur 2 extra ritten | Rijdt 1 x per uur Rijdt NIET
61 Overdinkel - Enschede Rijdt tussen 6.00-8.00 uur 4 extra ritten | Rijdt 1 x per uur Geen wijzigingen
62 Borculo - Denekamp De eerste ritten beginnen eerder | Twee laatste ritten vervallen | Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten | Rijdt na 18.00 uur 1 x per uur Geen wijzigingen
64 Overdinkel - Almelo Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten Geen wijzigingen
66 (Neede -) Delden - Oldenzaal Rijdt tussen 6.00-7.30 uur 3 extra ritten Rijdt NIET
73 Winterswijk - Enschede (Arriva) Rijdt NIET. Reizigers kunnen tussen Haaksbergen en Varsseveld gebruik maken van lijn 474 van Arriva Rijdt NIET
74 Doetinchem - Enschede (Arriva) Rijdt NIET. Reizigers kunnen tussen Haaksbergen en Varsseveld gebruik maken van lijn 474 van Arriva Rijdt NIET
80 Hardenberg - Westerhaar Rijdt van maandag t/m zaterdag van 6.30 t/m 18.30 uur (1 x per uur) Rijdt NIET
81 Ommen - Westerhaar - Almelo Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten Geen wijzigingen
83 Almelo - Vriezenveen Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 1 extra rit | Gewijzigde vertrektijden (30 minuten verschoven) Rijdt NIET
95 Borculo - Goor - Almelo Rijdt tussen 6.00-8.00 uur 2 extra ritten in beide richtingen | Laatste rit Borculo-Goor vervalt Rijdt NIET
96 Rijssen - Nijverdal Rijdt tussen 6.00-8.00 uur 4 extra ritten | Laatste ritten vervallen | Gewijzigde vertrektijden (30 minuten verschoven) Rijdt NIET
97 Holten - Goor - Haaksbergen Rijdt tussen 6.00-7.00 uur 2 extra ritten | Een aantal ritten vervallen Rijdt NIET

264 Denekamp - Tubbergen - Almelo Rijdt NIET Rijdt NIET
681 Den Ham - Almelo Rijdt NIET Rijdt NIET

Buurtbussen
Alle Buurtbussen lijn 505 t/m 599 Rijdt NIET Rijdt NIET

Scholierenlijnen (t.b.v. het Noordik)
Alle scholierenlijnen t.b.v. het Noordik lijn 601 t/m 605 Rijdt NIET Rijdt NIET

LET OP: vanwege de 1,5m regeling kunt u geen kaartje halen bij de chauffeur. U dient in het bezit te zijn van een O.V. kaart of een kaartje te betalen via de app van Keolis.
Zie: www.keolis.nl/corona

Colofon

Juist nu... IS BUURTBEMIDDELING ER VOOR U!
Het corona virus raakt ons allemaal. 
Een hele uitdaging voor de aan vrijheid 
gewende mens. Opeens zit jij thuis. 
Opeens zitten ook de buren thuis. En 
de kinderen van de buren schreeuwen 
rond in de tuin. En moet de radio nou 
echt zo hard staan? En kunnen ze de 
hond niet gewoon binnen laten met 
dat geblaf?

Juist nu... hoor je alles van elkaar. 
Juist nu... kunnen irritaties groter 
worden. 
Juist nu…...kan Buurtbemiddeling iets 
voor u betekenen.

Wij bieden hulp bij overlast. Anders 
dan u gewend bij van ons.

HOE WERKEN WIJ?
1.  U belt buurtbemiddeling en u krijgt 

ruim te tijd om uw verhaal te doen.
2.  Bemiddelaars nemen telefonisch 

contact met u op om te overleggen 
wat er NU mogelijk is. 

3.  Bemiddelaars nemen telefonisch 
contact op met uw buren om hun 
kant van het verhaal te horen.

4.  Bemiddelaars overleggen met uw 
buren wat er NU mogelijk is. 

5.  Afhankelijk van de wensen van u 
en uw buren, gaan bemiddelaars 
samen met jullie aan de slag om 
een oplossing te vinden. 

6.  Bemiddelaars blijven in beeld 
zolang het nodig is. 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?
• luisterend oor
• online bemiddelen
• warme brief
• telefonische coaching
• mail-pendel
• acties door buren zelf

BEREIKBAARHEID 
BUURTBEMIDDELING
maandag 09.00 - 17.00 uur
dinsdag 09.00 - 17.00 uur
woensdag 09.00 - 17.00 uur
donderdag 09.00 - 17.00 uur

06 - 53 34 70 21
buurtbemiddelingenschede@
gmail.com 

MEER INFORMATIE
www.buurtbemiddelingenschede.nl



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

Wasmachine FWG71484WE
• Zeer energiezuinig • 1400 toeren
• FreshCare+:  nieuwe dimensie van frisheid
• Startuitstel • Resttijdaanduiding

399

7KG
A+++

-10%

Vakkundig advies 

Premium Service  

Directe levering

Winkelen kan ook online! Bekijk onze vernieuwde webshop www.piest.nl
    Electronicazaak  én  Fietsenwinkel 

82 cm LED Smart TV 32LM550
• HDR 10+ • 1000 Picture Performance Index 
• Pixel Precise Ultra HD • Dolby Vision en Dolby Atmos
• SAPHI besturingssysteem • Micro Dimming

32"
81 cm

199STUNT PRIJS

Transportfi ets U4 R3
• Shimano 3 versnellingen • Met voor- en achterdrager
• Dubbele standaard • AXA Solid Plus ART veiligheidsslot
• In diverse kleuren • Ook leverbaar in 8 speed: €799,-

599
3 versnellingen

Ook verkrijgbaar als E-Bike 

vanaf €1299,-

Jongensfi ets Yabber 16"
• Super stevig aluminium frame
• Verende voorvork 
• Terugtraprem en handrem
• Ook leverbaar in 
18"/20"/24"/26"

239

Winkelen kan ook online
    Electronicazaak  én  Fietsenwinkel     Electronicazaak  én  Fietsenwinkel     Electronicazaak  én  Fietsenwinkel     Electronicazaak  én  Fietsenwinkel     Electronicazaak  én  Fietsenwinkel     Electronicazaak  én  Fietsenwinkel 

WE MOETEN HET 

SAMEN DOEN!

Heeft u onze hulp nodig?

Bel: 053 - 435 91 12

Mail: info@piest.nl

Bestel online: www.piest.nl

of kom naar onze

'hygiënisch' schone winkel!

Team Piest B.V.

    Electronicazaak  én  Fietsenwinkel 

bestaat 90 jaar!

MEIVAKANTIE  25 apr t/m 3 mei

ZOMERVAKANTIE 4 juli t/m 16 aug

BOUWVAK 18 jui t/m 8 aug

HERFSTVAKANTIE 10 okt t/m 18 okt

KERSTVAKANTIE 19 dec t/m 3 jan 2021

Schoolvakanties 
Noord Nederland 2020



Nieuws vanuit de wijkbudgetten twekkelerveld

Sluiten van de praktijk vanwege een 
virus.... Een scenario dat in onze 
slechtste droom nog niet voorbij is 
gekomen. Toch is het een feit en zullen 
we het ermee moeten doen. Maar we 
hebben wel een keuze in hoe we omgaan 
met deze situatie.

De uitdaging die er voor ons nu ligt is 
om te kijken waar we, ondanks geen 
fysiek contact, toch nog kunnen helpen. 
We kunnen u op dit moment niet 
behandelen in de praktijk...wel kunnen 
we praten, luisteren, tips en uitleg geven 
en aanmoedigen.

De afgelopen week hebben wij alles op 
alles gezet om video`s te maken van 
oefeningen. Ook blijven we dagelijks 
telefonisch bereikbaar van 10 tot 14 uur.
Elke dag zijn wij als team aanwezig 

om er toch wat van te maken in deze 
onwerkelijke situatie.
Door een combinatie van oefeninstructies, 
die we u kunnen toezenden via de email 
en een telefonisch consult, kunnen wij 
ervoor zorgen dat u in deze periode fit 
blijft en dat u straks u verdere revalidatie 
kan voortzetten.

Wij wensen jullie namens ons hele team 
heel veel gezondheid en sterkte toe in 
deze onzekere tijd. Pas goed op elkaar!

Team Fysiotherapie de Bleek, 
Gezondheidscentrum Twekkelerveld. 
Voor meer informatie of vragen kun u 
ons bereiken op het telefoonnummer; 
053-435 8992 of mail ons via info@
fysio-debleek.nl.

Ook nu kunnen wij u van dienst zijn 
FYSHIOTHERAPIE DE BLEEK

5

Ook in deze barre tijden kan de 
Wijkbudget commissie Uw aanvragen 
voor initiatieven in behandeling 
nemen!

Wij communiceren onderling via Mail 
en App en kunnen op deze manier alles 
zijn normale gang laten gaan.

Dus bewoners van Twekkelerveld 
wij wachten in spanning op jullie 
aanvragen om allerlei acties uit te 

voeren tijdens of na dit Corona tijdperk
en willen deze graag honoreren , indien 
mogelijk volgens de bestaande regels, 
maar soms moeten we misschien 
flexibel zijn om speciale Corona acties 
te doen slagen met onze financiële 
hulp.

Met hulp van het Budget is een mooie 
bloemenactie voor de Livio bewoners 
geregeld , maar er zijn natuurlijk meer 
acties te bedenken voor bewoners van 

onze Wijk welke in de problemen zitten 
en die door gezamenlijke inzet een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Dien Uw initiatief in via wijkbudget-
aanvraag@twekkelerview.nl

En wij zullen deze met zorg en snelheid 
in behandeling nemen. Blijf gezond 
samen en hopelijk dat we ergens in 
dit voorjaar elkaar weer gewoon op 
straat of in een winkel of buurt gebouw 

kunnen ontmoeten en de hand kunnen 
schudden Uw Budgetwijkcommissie 
Twekkelerveld...

Begin dit jaar is ’t Proathuus geopend: 
een plek voor iedereen in Twekkelerveld. 
Bewoners kunnen hier activiteiten or-
ganiseren, samenkomen en informatie 
inwinnen bij de verschillende organisat-
ies die er ook te vinden zijn. ’t Proathuus 
werkt samen met de mooie initiatieven 
en plekken die er al zijn in de wijk. Helaas 
hebben we ‘t Proathuus moeten sluiten 
in verband met de coronamaatregelen. 
Zodra de situatie het toelaat zullen we 
weer open gaan.

Op 12 maart, vlak voor de corona 
maatregelen ingingen, startte de Turkse 
ontmoetingsgroep in ‘t Proathuus. Een 
mooi voorbeeld van de activiteiten die 
hier ondernomen kunnen worden. De 
eerste bijeenkomst was een succes! 
Ongeveer 25 deelnemers genoten geza-
menlijk van een lekkere High Tea. We ho-
pen dat we snel weer bij elkaar kunnen 
komen. (In de bijlage staan foto’s).

CONTACT MET ‘T PROATHUUS
Voor hulpvragen kun je gedurende de 
sluiting van ’t Proathuus terecht bij de 
wijkwijzer in het Centrum; Performance 
Factory (hal Oost), Hoge Bothofstraat 49. 
Openingstijden: dinsdagochtend en don-
derdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Voor online hulpvragen of als je hulp wilt 
aanbieden kun je terecht bij www.alifa.
nl , ook vind je hier een live chat waar 
medewerkers van SVEN, TA en Alifa u 
te woord staan. Heb je ideeën of wil je 

in de toekomst ook gebruik maken van  
’t Proathuus dan horen we dat heel 
graag! Hiervoor kun je contact opnemen 
met: Tom Schenk via t.schenk@alifa.nl

‘t Proathuus Twekkelerveld



Steun onze winkeliers en horeca- 
ondernemers in onze wijk 
Twekkelerveld met uw aankopen 
en afhaalmaaltijden tijdens deze 
coronacrisis. Zodra het weer mogelijk 

is, vragen wij uw speciale steun voor 
die ondernemers welke nu hebben 
moeten sluiten o.a. de kappers en 
eetgelegenheden! 

Op de site enschede samen staan we 
sterk staan de volgende initiatieven 
en tips: eten laten bezorgen- veel 
enschedese restaurants doen er 
aan mee, haal de lente in huis met 

bloemen, bij diverse enschedese 
bloemenzaken kun je online bloemen 
bestellen en laten bezorgen, sociale 
initiatieven, cultuur op afstand, lunch 
en lekkernijen online bestellen, tips 

CAFETARIA MERCURIUS
053 4334205
geopend /afhaal/ bezorgen

TREKPLEISTER
geopend

TIEMAN JUWELIERS
053 2600027
geopend op afspraak

DE CHIHUAHUA SHOP.NL
085 0609201
geopend / online

TOON’S SNELBUFFET
053 4332778
geopend / afhaal/ bezorgen

DIERSPECIALIST TOPPEST
053 2304794
geopend

BAKKER TEUNIS
053 4329676
geopend

ALBERT HEIJN
053 4359368
geopend / bezorgen/ online

ANA DONER
053 4310210
geopend / bezorgen

ANA MARKET
053 5744455
geopend / online

CAFETARIA DE BLEEK
053 4282800
gesloten tot nadere datum

JUMBO CHINEES AFHAAL
053 4350909
geopend / afhaal

KAPSTARS HAARMODE
gesloten tot nadere datum

KARLEY’S FASHION
06 52047007
op afspraak geopend

MEDIKAMENTE DIE GRENZE
053 3030298
geopend

SHANDRA KLEDING REPARATIE
06 41094715
geopend



voor kids in huis, etc. te vinden via o.a.: 
www.uitinenschede.nl/samensterk. 
Zie ook onze website.

Namens iedereen alvast bedankt! 
ENSCHEDESAMENSTAANWESTERK.NL

WIBRA
0578 676333
geopend

PRIMERA
053 4359366
geopend

PIEST
053 4359112
geopend

BIG BREAD KITCHEN
053 4332194
geopend / afhaal

BEIMER BLOEMIST
053 4332221
geopend

PIZZARIA ELAT ROMA
053 4308959
geopend / bezorgen

HAIRSTYLING TWENTE
gesloten tot nadere datum

WINKELMAN KEURSLAGER
053 4307755
geopend

DOMINO’S PIZZA
053 4300081
geopend / bezorgen

EETCAFE JERUZALEM
053 4326356
geopend / bezorgen

GO FIETSSERVICE
0612707522
geopend

RADIO HEUTINK
053 4358922
geopend

WIJNHANDEL KOUMANS
053 4359312
geopend

VERS BAKKER SAVONYE
053 4336639
geopend

BOENSMA
053 4350373
geopend

BLOEMSIERKUNST MONDRÉ
053 4351151
geopend



600 Sheltersuits uitgedeeld AAN DAKLOZEN
De strijd tegen het coronavirus is in 
volle gang. Wie in een groepje van drie 
of meer bijeen is, maar geen 1,5 meter 
afstand houdt, kan op de bon geslingerd 
worden. 

Met deze strengere maatregelen 
probeert de overheid de verspreiding van 
het virus tegen te gaan: zo beschermen 
we ouderen en mensen met een zwakke 
gezondheid. Maar hoe staat het eigenlijk 
met onze kwetsbare daklozen?

AANTAL OPVANGPLEKKEN SLINKT
‘‘Vanwege de corona-crisis hebben 
opvanghuizen momenteel minder 
plaats voor daklozen’’, legt Bas Timmer 
uit. “Mensen moeten immers afstand 
houden. Ook zijn er daklozen die geen 
gebruik durven maken van de opvang 
uit angst voor het virus.’’ Het gevolg? 
Het aantal daklozen dat op straat slaapt, 
groeit snel.

‘‘VELE DAKLOZEN HEBBEN EEN MATIGE 
TOT SLECHTE GEZONDHEID’’.

‘‘Vele daklozen hebben een matige tot 
slechte gezondheid’’, vervolgt Bas. ‘‘Ze 
moeten buiten slapen bij temperaturen 
die rond het vriespunt liggen.’’ Verder 
is er het probleem van de persoonlijke 
hygiëne. Regelmatig de handen wassen 
om corona op afstand te houden is er 
voor een dakloze niet bij. Een cafe binnen 
wippen voor een vlugge wasbeurt gaat 

niet. De horeca heeft de deuren voorlopig 
gesloten.’’

Ken jij iemand in jouw omgeving die in 
deze moeilijke tijden een Sheltersuit 
nodig heeft? Laat het ons weten door 
een formulier op de website in te vullen 
(stories.sheltersuit.com) Dan zorgen 
wij dat de pakken bij zoveel mogelijk 
mensen in nood terechtkomen.

Drie basisscholen en Hebbes 
VERENIGEN ZICH MET IKC UNIVERSUM8Lege klassen, lege scholen en 

computers die overuren maken. Dat 
is in het kort geschetst wat er nu op 
de basisscholen in Twekkelerveld 
gebeurt. Zoals het niemand kan zijn 
ontgaan, dat de scholen dicht zijn en 
dat we op dit moment alleen kinderen 
opvangen van ouders die werkzaam 
zijn in, de door de overheid benoemde, 
cruciale beroepen. Een vreemde 
gewaarwording. 

In dit bericht willen we ons niet 
focussen op alle onmogelijkheden, 
maar op de mooie zaken die op 
Twekkelerveld aan het ontstaan zijn. 
Zo ontwikkelen alle scholen zich in een 
rap tempo op digitaal gebied en is de 
samenwerkingsbereidheid optimaal. 
Collega’s werken keihard om alles 
voor de leerlingen en ouders zo goed 
mogelijk te laten verlopen en we zijn 
daar allen erg tevreden over.

Belangrijk om te vermelden is, dat we 
vanaf heden voor de wijkkrant geen 
aparte stukjes meer aanleveren vanuit 
de scholen en de kinderopvang. 

OBS Twekkelerveld, Cbs de Zevenster, 
Basisschool Paulus en kinderopvang 

HEBBES zijn namelijk al enige tijd 
verenigd in IKC het Universum. De 
afgelopen periode hebben we veel met 
elkaar gesproken en besproken. Een 
van de uitkomsten is, om in het belang 
van de kinderen op Twekkelerveld, 
te streven naar een intensievere 
samenwerking om de totale kwaliteit 
van het onderwijs en opvang op een 
hoger niveau te brengen. Een van de 
eerste stappen die hierin gezet zijn, is 
het samenvoegen van de kinderopvang 
op een locatie. Het zal u niet ontgaan 
zijn, dat deze na de voorjaarsvakantie 
te vinden is in een vleugel van de 
Paulusschool. Medewerkers van alle 
organisaties hebben hard gewerkt om 
dit in een zeer korte tijd te realiseren. 
En het resultaat mag er zijn! 
Belangrijk om daarbij te vermelden is 
dat kinderen vanuit HEBBES kunnen 
uitstromen naar een van de drie 
scholen. In dat opzicht verandert er 
dus niets. De keuze blijft vrij!

Een ander voorbeeld van wat we de 
afgelopen tijd gezamenlijk hebben 
gedaan zijn de shows van MAD 
Science. Alle kinderen van de drie 
scholen hebben een voorstelling gehad 
en konden zich daarna opgeven voor 
een naschools aanbod. 

Nu is er op dinsdagmiddag een 
gemixte groep leerlingen van de drie 
basisscholen bezig met wetenschap 
en techniek. 

Hoe leuk is dat! Als individuele school 
was ons dat nooit gelukt…

Doelstelling is om deze samenwerking 
niet te laten stoppen bij de kinder-

opvang en de basisscholen. Andere 
partijen zullen in de loop van het 
traject ook aansluiten om samen tot 
een passend aanbod te komen voor 
alle leerlingen en ouders. De eerst 
contacten zijn al gelegd.

De komende periode kunt u nog meer 
nieuws verwachten omtrent deze 
samenwerking. Het doet ons erg goed 
dat dit zo soepel verloopt en steunt 
ons in de gedachte dat we er samen 
iets nog mooiers van kunnen maken in 
Twekkelerveld. 

Namens alle medewerkers van de 
Paulusschool, de Zevenster, obs 
Twekkelerveld en kinderopvang 
HEBBES wensen wij u veel gezondheid 
toe de komende periode.

Met vriendelijke groet,
Gertjan Aarnink - 
Directeur Paulusschool 
Gea Pereboom  - Directeur Zevenster
Marcel de Boer - 
Directeur OBS Twekkelerveld
Silvia Dokter - Eigenaar HEBBES



I.v.m. het coronavirus mogen de 
kinderen helaas niet naar de speeltuin. 
Normaal is er rond Pasen altijd een 
paasmaaltijd bij de speeltuin. 

Nu is er door de paashaas een presentje 
aan huis gebracht. Goede Pasen gewenst 

van de medewerkers van speeltuin ‘t 
Heelal. 

Alle activiteiten en clubjes liggen op 
moment stop t/m 1 juni i.v.m. het 
coronavirus, ook in deze tijd mag er niet 
buiten gespeeld worden. We missen de 

kinderen en volwassenen enorm het is 
erg stil zonder jullie, we wensen iedereen 
een goede gezondheid en sterkte in deze 
moeilijke tijd. 

Hopelijk tot gauw!

Siriusstraat 5, tel. 053-4319692
www.speeltuinhetheelal.nl
Facebook: speeltuin vereniging ‘t Heelal

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN T/M 01-06-2020 AFGELAST I.V.M. HET TEGENGAAN 
VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS.

Ook de Silo Church heeft voorlopig 
geen fysieke kerkdiensten meer op de 
zondagmorgen in de Opstandingskerk 
aan de Zonstraat 9 vanwege de 
maatregelen van de overheid.

Wel nodigen wij u uit om onze online 
diensten te bekijken elke zondag om 
exact 11.00 uur via ons YouTube kanaal 
SiloChurch.

Silo Church online

Speeltuin ‘t Heelal viert pasen!

Speeltuin de Wester



 

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 

 

                                                                                                                                                                

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

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
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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!

WOENSDAG 09.00 - 15.00
DONDERDAG  09.00 - 16.00
VRIJDAG 09.00 - 16.00

ZATERDAG 
Alleen op afspraak
(feesten en partijen)
 

Geknipt 
Alweer 2,5 jaar gevestigd in de locatie 
van Livio Twekkelerveld. Anja Vierdag 
is beslist niet onbekend met het 
kappersvak. Weliswaar 10 jaar geleden 
was zij de nummer 1 van Overijssel en 
inmiddels zit zij al 44 jaar in dit vak. 
Zij heeft het meeste voor een baas 
gewerkt en nu is dit de stap die ze 
heeft gezet om als zelfstandige verder 
te gaan. Dat was trouwens altijd al de 
grote wens van haar. 

Anja is bekend met alle technieken 
en volgt nog steeds cursussen om 
bij te blijven. Ook dit vak is aan 

veranderingen onderhevig voor wat 
betreft de diverse stijlen en trends. De 
kapsalon is naar de eisen van de tijd 
ingericht en straalt daardoor huiselijk 
uit. Deze zaak is er niet alleen voor 
de Livio bewoners want mensen van 
‘‘buiten’’ kunnen er zeker ook terecht. 
Ook jongere klanten zijn hier welkom 
en die komen er ook regelmatig. Je bent 
van harte welkom. Je vindt de salon aan 
de Schorpioenstraat 33, 06-11385293.

Kapsalon Geknipt hoopt u na dit 
Coronavirus snel weer in gezondheid 
terug te zien!

WelkomNA DE CORONACRISIS BENT U WEER VAN HARTE WELKOM!

WelkomNA DE CORONACRISIS BENT U WEER VAN HARTE WELKOM!



Hoe graag we het ook anders hadden 
gezien, hebben wij ook het moeilijke 
besluit moeten nemen om tijdelijk (in 
ieder geval tot 6 april) te stoppen met 
de fysieke behandelingen. Dit betekent 
dat alle afspraken voor behandeling 
die tot deze periode staan gepland 
tot nader bericht komen te vervallen. 
Dat geldt ook voor de niet-urgente 
thuisbehandelingen.

Maar; u staat er niet alleen voor! 
Onze praktijk blijft gewoon telefonisch 
bereikbaar, echter wel op aangepaste 
tijden (werkdagen 10:00-14:00uur). 
De fysiotherapeuten stappen zoveel 
mogelijk over op behandeling op afstand 
door middel van telefonisch contact, 
mailcontact of beeldbellen. Dus we zijn 
en blijven in de buurt.

BESCHERMING KWETSBARE GROEPEN
Als fysiotherapeuten hebben wij meer 

dan gemiddeld (fysiek) contact met 
mensen die tot de kwetsbare groepen 
worden gerekend: ouderen, mensen 
met hart-, vaat en longaandoeningen, 
diabetes en/of verminderde weerstand 
tegen infecties etc. En dat zijn precies 
de groepen mensen die op dit moment 
extra in bescherming genomen moeten 
worden. De beste manier hiervoor is 
nu afstand houden om onbegrensde 
verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen.

BLIJF IN BEWEGING!
Blijven bewegen is en blijft vooral in deze 
tijd van groot belang. Daarom hebben we 
een aantal oefeningen voor u bedacht die 
u thuis kunt doen. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie 
over onze maatregelen met betrekking 
tot Corona? Bel of mail! T. 053-4358992, 
info@fysio-debleek.nl.

ZITTEN EN OPSTAAN (EVENTUEEL ZONDER STOEL)
Uitgangshouding: ga rechtop voor een stoel staan en zorg dat de knieholtes de zitting 
net niet aanraken.

Uitvoering: zak langzaam door uw knieën totdat uw billen de stoel raken en kom dan 
langzaam weer omhoog.

Aantal herhalingen: 3 setjes van 10 herhalingen

OPDRUKKEN TEGEN DE MUUR
Uitgangshouding: ga rechtop ongeveer 50 cm van de muur staan en plaats uw handen 
op schouderhoogte tegen de muur.

Uitvoering: zak langzaam door uw ellebogen en druk vanuit de armen uzelf langzaam 
weer terug naar de beginpositie.

Aantal herhalingen: 3 setjes van 10 herhalingen

UITVAL PASSEN
Uitgangshouding: ga rechtop staan. 

Uitvoering: stap nu met 1 been naar voren en maak een kniebuiging (let op, heeft 
u moeite met uw evenwicht zorg dan dat u zich ergens aan kan vasthouden). Stap 
vervolgens weer langzaam terug naar de beginpositie.

Aantal herhalingen: 3 setjes van 10 herhalingen

BRUGGETJE
Uitgangshouding: ga op uw rug liggen en buig beide knieën 90 graden. Zet uw voeten 
neer op de grond.

Uitvoering: duw uw bekken zo ver mogelijk omhoog en kom dan langzaam weer terug.

Aantal herhalingen: 3 setjes van 10 herhalingen

SUPERMAN
Uitgangshouding: ga op uw handen en knieën staan en zorg dat de rug recht wordt 
gehouden

Uitvoering: strek nu uw linkerarm en rechterbeen, houdt dit 5 seconden vast en 
breng vervolgens langzaam uw arm en been terug. Doe vervolgens hetzelfde met uw 
rechterarm en linkerbeen.

Aantal herhalingen: 3 setjes van 10 herhalingen
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Aanpak Eikenprocessierups (EPR)

De laatste jaren hebben we er een nieuwe overlastgever bij gekregen, de eikenprocessierups (EPR). De brandharen van dit diertje 
levert aanzienlijke overlast op voor mens en dier, daarvan kennen we allemaal de voorbeelden. Omdat we de afgelopen jaren 

steeds meer overlast ervaren heeft de gemeente Enschede besloten om stevige maatregelen te nemen om te proberen de overlast 
van de EPR te beheersen. Doel van die maatregelen is de overlast verminderen, want helemaal voorkomen of uitbannen van de 

overlast zal niet lukken. Ervaringen elders in Nederland laten zien dat de overlast wel enorm kan worden teruggedrongen -65-85% 
van de rupsen worden bij preventieve behandeling gedood-, maar tot op zekere hoogte zullen we ermee moeten leren leven. 

1. OP WELKE MANIEREN GAAT DE 
GEMEENTE DE EPR BESTRIJDEN?
Waar onze inzet in voorgaande 
jaren vooral was gericht op reactieve 
maatregelen -het achteraf wegzuigen 
van de EPR- zetten we dit jaar met name  
in op preventieve maatregelen. Juist die 
preventieve maatregelen zijn gericht op 
het beperken van EPR-overlast.

Dit zijn maatregelen voor de korte 
termijn. Daarnaast zetten we ook in op 
maatregelen voor de lange termijn.
a.  Korte termijn maatregelen
Zoals gezegd zetten we in op preventieve 
en reactieve maatregelen.
•  Preventieve maatregelen, gericht op 

bestrijding van de EPR voordat de 
overlast kan ontstaan:

•  Spuiten met een biologisch 
bacteriepreparaat

• puiten met aaltjes

We beginnen met het bestrijden met 
aaltjes. Dit kan al in april als de rups net 
uit zijn ei is maar nog geen brandharen 
heeft. Het bestrijden met de biologische 
bacterie moet iets later: als de rups uit 
het ei is, nog geen brandharen heeft, 
maar er moeten wel blaadjes aan 
de bomen zitten. De bacterie wordt 
namelijk op de blaadjes gespoten waar 
de rups dan van gaat eten. De bestrijding 
met de bacterie zal eind april/mei plaats 
vinden. Beide methodes zullen twee keer 
plaats vinden om een optimaal resultaat 
te krijgen. De bestrijding is overigens 
weersafhankelijk en valt daarom ook niet 
precies te plannen. 
•  Reactieve maatregelen, gericht op 

verwijderen van overlastsituaties:
•  Wegzuigen van oude en nieuwe EPR 

nesten met zuigmachines
Dit gebeurt alleen op basis van meldingen 
en waar de overlast onaanvaardbaar is. 
Dit kan gaan om zowel oude als nieuwe 
nesten.

b. Lange termijn maatregelen
Op de lange termijn richten we ons als 
gemeente op het ontwikkelen van meer 
biodiversiteit en daardoor het stimuleren 
van natuurlijke vijanden van de EPR. 
Enerzijds zal dat zijn door meer diversiteit 
te brengen in het bomenbestand van 
Enschede; in Enschede bestaat ca. 40% 
van de bomen uit eiken. Die gaan we 
nu niet allemaal actief kappen, maar 
wanneer bestaande eiken in slechte 
staat zijn of om andere redenen moeten 
worden vervangen en bij nieuwe aanplant 
of herplant van bomen kiezen we in 
principe niet meer voor eiken. Daarnaast 
willen we de biodiversiteit vergroten 
door aanplant van onderbegroeiing en 
bloemen- en kruidenmengsels, iets waar 
we sinds een aantal jaren overigens al 
mee begonnen zijn.

Wat we nu ook niet massaal gaan 
doen en promoten is vogelnestkastjes 
ophangen in de bomen van de 
gemeente. Juist als die kastjes in de 
eiken worden opgehangen, worden ze 
door de eikenprocessierups gebruikt als 
nestkastje. Het beschermt ze tegen wind, 
regen en zon. En bovendien moeten die 
nestkastjes ook weer schoongemaakt 
worden en dat is een lastige klus als er 
een nest van de eikenprocessierups in 
zit.

Wel willen we heel graag dat u zelf ook 
bijdraagt aan het ontwikkelen van de 
biodiversiteit. Dit kunt u doen  door uw 
tuin met bloemrijke planten in te richten 
en vogelkastjes in uw eigen tuin op te 
hangen.

2. HOE ZIJN WE TOT ONZE 
MAATREGELEN GEKOMEN?
We houden rekening met de 
wet- en regelgeving. Met name 
de Wet Natuurbescherming stelt 
beperkende voorwaarden aan de 
bestrijdingsmaatregelen
•  Als gevolg van de Wet 

Natuurbescherming hebben 
we rekening te houden met de 
vlinderkaart, want de toegepaste 
bestrijdingsmiddelen tasten alle 
rupsen aan die op het moment van 
bestrijden leven (en dus ook rupsen 
van beschermde vlindersoorten).

•  We volgen de landelijke en regionale 
inzichten. De gemeente Enschede zit 
in landelijke, provinciale en regionale 
werkgroepen , waar we  gebruik 
maken van elkaars kennis en ervaring, 
maar waar we ook meedenken over 
landelijke, provinciale en regionale 
maatregelen en regels.

•  We werken intensief samen in de keten. 
Er is doorlopend afstemming tussen 
gemeente en bestrijdingsbedrijven 
over de uitvoering van de aanpak.

•  We maken gebruik van analyses van de 
overlastlocaties en het gemeentelijk 
bomenbestand. We gebruiken 
informatie uit ons meldingensysteem 
(meldingen van bewoners en 
ondernemers) en de gegevens van ons 
bomenbestand.

•  We pakken alleen de hoog en matig 
risico zones aan. U kunt dan denken 
aan gebieden waar veel mensen 
komen, verblijven of langs bewegen 
zoals winkelcentra, zorgcentra, 
scholen, speeltuinen, sportvelden, 
doorgaande fiets- en wandelroutes 
enz.

•  We doen alleen bestrijding van EPR op 
gemeentelijke bomen en voornamelijk 
binnen de bebouwde kom.

3. WAT MERKT U ER VAN?
Van de aangekondigde bestrijdings-
maatregelen gaat u overlast ervaren. 
Dat heeft te maken met de manier 
en het tijdstip van uitvoering van de 
maatregelen:
•  Het bespuiten van de eiken met 

het bacteriepreparaat en de aaltjes 
gebeurt met groot materieel. Het 
vergt grote kracht om deze middelen 
tot bovenin de kroontop van de boom 
te kunnen spuiten en dat kan alleen 
met grote machines.

•  Door het spuiten met hoge druk 
kunnen brandharen van oude nesten 
vrij komen. Wij vragen u daarom 
zo mogelijk uit de buurt van de 
werkzaamheden te blijven. Houdt ook 
uw dieren hierbij uit de buurt.

•  De aaltjes zijn UV-gevoelig en kunnen 
daarom alleen in het donker worden 
aangebracht. U kunt dus ’s avonds en 
’s nachts overlast ervaren  van licht en 
geluid.

•  Groot materiaal betekent dat eiken die 
aan smalle paadjes staan niet bereikt 
kunnen worden en daardoor dus niet 
bestreden kunnen worden.

4. WAAR KAN IK ANTWOORD KRIJGEN 
OP VRAGEN DIE IK NOG HEB?
Via de Huis aan Huis wordt u periodiek 
uitgebreid geïnformeerd over de 
bestrijding van de EPR. Via facebook en 
Instagram houden wij u op de hoogte 
waar en wanneer we bestrijden.
Verder vindt u heel veel informatie op de 
website van de gemeente Enschede
(www.enschede.nl/eikenprocessierups). 
Daar vindt u de bestrijdingskaart EPR 
waarop u kunt zien welke eiken proactief 
worden behandeld en op welke manier. 
Verder treft u er ook een uitgebreide 
vragen- en antwoordenlijst aan, waarop 
de meeste vragen beantwoord worden. 
Mocht u dan toch nog vragen hebben 
dan kunt u bellen met 053- 481 7600.

  Preventief bestrijden
Zodra de blaadjes aan de bomen 
beginnen te groeien, spuiten we 
biologische bestrijdingsmiddelen op 
de bomen. Deze pakken de rupsen 
aan voordat ze brandharen krijgen. 
Dit vermindert het aantal 
eikenprocessierupsen hopelijk met 
60 tot 80%.

Biodiversiteit
We stimuleren het 
natuurlijk evenwicht 
door anders te 
maaien en bloemen
te zaaien.

Zelf wat doen? Leg 
een geveltuintje aan 
of vergroen uw tuin.

Natuurlijke vijanden
Meer groen zorgt voor meer 
natuurlijke vijanden zoals de 
sluipwesp en de koolmees.

Kinderen en dieren
Houd tijdens het spuiten
kinderen en dieren 
op afstand want door het 
spuiten kunnen oude 
brandhaartjes loskomen.

Aaltjes en bacteriën
Aaltjes worden ‘s avonds en 
’s nachts in de boom gespoten.  
Ze kunnen namelijk niet tegen 
daglicht. De bacteriën worden 
overdag op het blad van de eik 
gespoten. 

In april gaan we preventief bestrijden waarmee we de ernstige overlast van vorig jaar willen voorkomen.

Meer info en melden 
van ernstige overlast via
enschede.nl/eikenprocessierups.



Minivalve uit Oldenzaal produceert 
klepjes voor beademingsapparatuur 
en mondkapjes, desinfectiemiddel- 
en zeepdispensers: essentiële items 
in de strijd tegen het coronavirus. 
Beademingsapparatuur wordt gebruikt 
bij de verpleging van patiënten die met 
ademhalingsproblemen als gevolg van 
het coronavirus op de intensive care
belanden.

Mondkapjes zijn weer van 
levensbelang voor het zorgpersoneel, 
die deze nodig hebben om hun werk 
veilig te kunnen blijven uitoefenen. 
Minivalve uit Oldenzaal produceert 
klepjes die nodig zijn bij de assemblage 
van beademingsapparatuur en 
mondkapjes. Het bedrijf produceert 
daarom tijdens deze crisis gewoon 
volop door.  

Sommige bedrijven hebben het 
financieel erg moeilijk door de 
coronacrisis, omdat zij hun normale 
werkzaamheden niet voort kunnen 
zetten. Veel van deze bedrijven uit 
Twente zetten zich wel op alternatieve 
manieren in voor de maatschappij. 
Werknemers van andere bedrijven 
kunnen vanuit huis doen wat ze 
horen te doen. Weer anderen staan 
aan de frontlinie in de strijd tegen het 
coronavirus, zoals het zorgpersoneel. 
En dan heb je nog de bedrijven die 
hun best doen om door te blijven 

produceren, omdat hun goederen 
van essentieel belang zijn. Minivalve 
uit Oldenzaal hoort tot deze laatste 
categorie.

CRUCIALE KLEPJES
Minivalve uit Oldenzaal ontwikkelt 
en produceert miniatuurklepjes 
die in vele systemen worden 
toegepast. Minivalve is een nog jonge, 
internationale onderneming met nu 

125 medewerkers. Het in Oldenzaal 
gevestigde bedrijf is trots op haar 
Twentse roots en haar positie in 
Twente als innovatieve technische 
regio. De klepjes van Minivalve worden
onder andere in de medische wereld 
gebruikt. De toepassingen in de zorg zijn 
onder andere hartcatheters en infuus, 
maar ook in beademingsapparatuur, 
mondkapjes en desinfectiedispensers 
zitten de klepjes van Minivalve: 

‘‘Wij maken klepjes die nodig zijn 
voor beademingsapparatuur, de 
zogenaamde Ventilators waar een 
acuut wereldwijd tekort aan is.…, 
zegt Dianne van Minivalve. Met hun 
expertise steunen ze zelfs nog een 
initiatief met artsen die reguliere vol-
gelaat duikmaskers om willen toveren 
in beschermende maskers voor 
zorgpersoneel.  

Een goed werkend immuunsysteem 
maakt je weerbaar tegen besmetting 
met virussen. Tijdens de coronacrisis 
is het belang van een goede weerstand 
daarom ook meer dan ooit duidelijk. 

Ellen van der Gaag, kinderarts aan 
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en 
promovendus aan het TechMed Centre 
van de Universiteit Twente, heeft 
onderzoek gedaan naar de invloed van 
voeding op het immuunsysteem van 
kinderen. Uitkomst van dit onderzoek: 
groene groentes, volle zuivelproducten 
en rundvlees maken kinderen weerbaar.

Groene groentes, volle melkproducten en 
rundvlees. Als kinderen daar genoeg van 
krijgen heeft dit een positief effect op 
hun weerstand, is het resultaat van het 
onderzoek van ZGT-kinderarts Ellen van 
der Gaag. Een simpele aanpassing in wat 
kinderen eten kan het immuunsysteem 
dus een enorme boost gegeven. Dit 
helpt te voorkomen dat kinderen een 

verkoudheidje, keel-of oorontsteking 
krijgen, maar helpt mogelijk ook bij 
ernstige infecties als het covid-19 virus. 

MAATSCHAPPELIJK RELEVANT 
ONDERZOEK
Ellen is sinds 2014 al bezig met dit 
onderzoek. Het was de bedoeling dat 
ze deze maand zou promoveren aan 
het TechMed Centre van de Universiteit 
van Twente. Dat ging in verband met de 
omstandigheden niet door. Ellen vond 
het echter wel belangrijk, gezien de 
actualiteit, om de resultaten van haar 
onderzoek alvast te delen. 

PUUR EN ONBEWERKT VOEDSEL
Ellen kreeg vaak jonge kinderen in haar 
spreekkamer die hoestten, verkouden 
waren of koorts hadden. Deze kinderen 
waren een groot deel van het jaar aan het 
kwakkelen zonder medisch aantoonbare 
oorzaak, dus startte Ellen een onderzoek. 
Ouders van deze kinderen tussen de een 
en vijf jaar kregen een vragenlijst. Na 

analyse van de antwoorden bleek dat 
kinderen die vaak te maken hadden met 
een infectie veel minder groentes en 
rundvlees aten. Daarnaast viel haar op 
dat er ook een trend is om minder puur en 
onbewerkt voedsel te eten. Ellen denkt 
daarmee ook dat dit een symptoom is 
van de tijd waarin we leven. “Vroeger at 
je gewoon wat er was. Het eten dat nu 
in de supermarkt ligt is vaak bewerkt, 
minder puur en minder natuurlijk.…, zegt 
Ellen. 

POSITIEVE RESULTATEN
Na verder onderzoek werd ook 
geëxperimenteerd of het eten van 
minstens drie keer rundvlees per week, 
vijf keer groene groente en dagelijks 
volle melk/volle yoghurt en dagelijks 
roomboter op brood een verandering 
teweeg zou brengen bij de kinderen die 
vaak ziek waren. De resultaten waren 
positief; na ongeveer vier weken namen 
de klachten van deze kinderen al af. 
“En in de maanden daarna werd het 

verschil alleen maar groter…, zegt Ellen. 
Eerst waren de onderzochte kinderen 
gemiddeld 14,8 dagen ziek binnen een 
half jaar, na aanpassing van het dieet 
werd dit teruggebracht naar nog maar 
4,8 dagen. Ook voelden de kinderen zich 
over het algemeen energieker en zaten 
ze beter in hun vel. 

VERKLARING
In groene groenten zitten veel 
voedingsstoffen, mineralen en vitamines. 
Daarnaast zijn ze zo groen door de 
zogeheten bladgroenkorrels. Deze 
bladgroenkorrels blijken een belangrijk 
effect te hebben, ze werken namelijk 
ontstekingsremmend." Daarnaast 
hebben kinderen meer eiwitten nodig 
dan volwassenen. Voor vegetariërs 
en flexitariërs geen reden tot zorg: 
“Volwassenen kunnen deze eiwitten 
prima door ander voedsel vervangen."

Beste buurtbewoners,
Ook voor ons geldt dat activiteiten op een 
laag pitje staan. We zijn gelukkig gezond 
en hopen jullie ook. Met elkaar maken we 
de wijk. We zien dat er mooie initiatieven 
in de wijk ontstaan. We zien ook dat er 

op sommige plekken meer overlast is 
dan anders. We vragen jullie dan ook om 
naar elkaar om te kijken, hulp te vragen 
als je het even niet meer ziet zitten, en 
onze lokale ondernemers te steunen 
waar dat kan.

HEB JIJ AL GEBEPT MET BEPT?
Heb je zelf een onderwerp waar je 
graag eens met buurtbewoners over 
van gedachten wilt wisselen? Of andere 
vragen of ideeën? Of wil je zelf meer 
betrokken zijn bij wat er speelt in de wijk? 

Je kunt ons altijd mailen op info@bept.nu 
en bereiken via www.bept.nu Ook vind je 
ons op Facebook als Bewonersplatform 
Twekkelerveld.

Jacqueline, Patrick, Marieke

Essentiële items in de strijd
TEGEN HET CORONAVIRUS 

Earth is calling… Ellen van der Gaag

Nieuws van Bewonersplatform Twekkelerveld

13



Livio woon- en zorgcentrum 
Twekkelerveld

Deze maand een ander bericht van de 
Livio locatie Twekkelerveld. Binnen de 
muren van Livio houdt de corona crisis 
ons bezig. Voor nu zijn alle activiteiten 
waar u normaal gesproken aan deel 
neemt uitgesteld. Wij volgen de 
richtlijnen van het RIVM op. 

We richten ons nu op onze bewoners van 
de locatie Twekkelerveld, en proberen 
mensen te ondersteunen, daar waar 
nodig. 

Alle bewoners van Livio Zorgcentrum 
Twekkelerveld verrast met leuk 
Paasbloemstukje verzorgd door 
Wijkbudget commissie Twekkelerveld 
in samenwerking met Bloemist Beimer. 
Wij hopen dat dit bloemetje voor een 
beetje gezelligheid tijdens deze vreemde 
Paasdagen.

Voor nu, blijf gezond en hopelijk tot snel.
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In verband met het Corona-virus 
volgt de Bibliotheek Enschede de 
richtlijnen van het RIVM. Daarom zijn 
alle vestigingen tot en met 28 april 
gesloten. Hieronder vind je antwoorden 
op veelgestelde vragen rondom de 
maatregelen die de Bibliotheek neemt 
met betrekking tot het Corona-virus.

BOEKEN LENEN, INLEVEREN EN 
RESERVEREN

KAN IK NU GEEN BOEKEN 
MEER LENEN?
Boeken lenen in de Bibliotheek zelf 
is momenteel niet mogelijk. Gelukkig 
hebben we alternatieven. De collectie 
e-books en luisterboeken van de 
online Bibliotheek. De LuisterBieb 
heeft tijdelijk een extra reeks mooie 
luisterboeken toegevoegd. Om gebruik 
te maken van deze extra luisterboeken 
hoef je geen lid te zijn van de 
Bibliotheek. 

We hebben alle mogelijkheden om 
digitaal te lezen voor je op een rijtje 
gezet.

HOE KAN IK INLOGGEN BIJ DE ONLINE 
BIBLIOTHEEK?
Ben je lid van de Bibliotheek en wil je 
lenen bij de online Bibliotheek? Gebruik 
je pasnummer en wachtwoord dat je 
gebruikt bij je lokale Bibliotheek.

Kun je niet inloggen? Ga dan naar 
Login rechtsboven op de homepage 
van de Bibliotheek Enschede. Vraag 

hier een nieuw wachtwoord aan. Dit is 
eenmalig te gebruiken. Je dient zelf een 
nieuw wachtwoord te kiezen.

IK KAN GELEENDE MATERIALEN NIET 
MEER INLEVEREN. KRIJG IK DAN EEN 
BOETE?
Nee, tot en met 31 mei kunnen alle 
materialen boetevrij worden ingele-
verd. Hier hoef je verder zelf niks voor 
te doen. Let op: in de app of ‘Mijn 
Bibliotheek’ zie je mogelijk nog een 
andere inleverdatum staan.

IS DE INLEVERBRIEVENBUS WEL 
GEOPEND ZODAT IK MIJN BOEKEN 
KAN INLEVEREN?
Nee, de inleverbrievenbus is gesloten. 
Je kunt de boeken boetevrij in huis 
houden, in ieder geval tot en met 31 mei. 

IK HEB EEN BOEK GERESERVEERD. 
WANNEER KAN IK DAT OPHALEN?
Na 28 april staat de reservering voor je 
klaar op de door jou gekozen locatie.

KAN IK NOG WEL BOEKEN 
AANVRAGEN VAN EEN ANDERE 
BIBLIOTHEEK BINNEN OF BUITEN DE 
PROVINCIE?
Dit is helaas tijdelijk niet meer 
mogelijk. Reden hiervoor is dat steeds 
meer bibliotheken, ter voorkoming van 
verdere verspreiding van het Corona-
virus, hun deuren sluiten. Hierdoor 
kunnen vele aanvragen niet meer 
worden afgehandeld.

KAN IK GEBRUIKMAKEN VAN DE 
AFHAAL- EN INLEVERPUNTEN BIJ 
ANDERE FILIALEN?
Het is ook niet mogelijk om daar af te 
halen en in te leveren.
Ik heb een herinnering ontvangen voor 
het niet tijdig inleveren van materialen.
In de herinnering staat dat je je boeken 
zo spoedig mogelijk moet inleveren. 
Momenteel is het niet mogelijk om 
materialen in te leveren. Je hebt nu 
tot twee weken nadat we weer open 
kunnen zijn de tijd om de geleende 
materialen alsnog in te leveren. 

ACTIVITEITEN

GAAN DE ACTIVITEITEN DIE NU 
GEANNULEERD ZIJN OP EEN LATER 
MOMENT DOOR?
We proberen de geannuleerde activi-
teiten op een later moment opnieuw in 
te plannen. Had jij je aangemeld voor 
een lezing of workshop, dan brengen 
we je via de e-mail op de hoogte 
wanneer er een nieuwe datum is.

KRIJG IK HET GELD TERUG VAN EEN 
ACTIVITEIT DAT GEANNULEERD IS?
Ja, hierover ontvang je een e-mail. 
Het bedrag wordt op je rekening 
teruggestort.

WANNEER GAAN DE ACTIVITEITEN 
WEER DOOR, ZOALS HET PRAATHUIS, 
TAALPUNT EN MAMACAFÉ?
De activiteiten zijn voor nu tot 1 
juni geannuleerd en zullen daarna 
in principe weer van start gaan. 

Activiteiten als de VoorleesExpress en 
de Boek-aan-Huis dienst zijn tot 1 juni 
stilgelegd. 

DE BIBLIOTHEEK

ZIJN DE ANDERE FILIALEN VAN 
DE BIBLIOTHEEK ENSCHEDE OOK 
GESLOTEN?
Ja, alle locaties van de Bibliotheek 
Enschede zijn gesloten. Ook de 
Muziekbank, SIVE en andere samen-
werkingspartners, gevestigd in de 
Bibliotheek, zijn gesloten. Lunchcafé 
STOET is ook gesloten. 

WAAROM HEBBEN JULLIE BESLOTEN 
OM DE BIBLIOTHEEK HELEMAAL TE 
SLUITEN?
Deze keuze is gemaakt om verspreiding 
van COVID-19 te voorkomen.

HOE WEET IK WANNEER DE 
BIBLIOTHEEK WEER OPEN IS? 
Wij volgen de ontwikkelingen over het 
Corona-virus nauwkeurig. Zodra het 
RIVM meldt dat het weer veilig is om 
open te gaan, melden we dit via onze 
website en social mediakanalen.

KAN IK NOG STEEDS LID WORDEN 
VAN DE BIBLIOTHEEK?
Ja, je kunt nog steeds lid worden door je 
aan te melden via bibliotheekenschede.nl

STAAT JOUW VRAAG HIER NIET BIJ?
Stuur een berichtje naar info@
bibliotheekenschede.nl. We proberen 
zo snel mogelijk te reageren.

Meer dan 28.000 e-books vind je in 
de online Bibliotheek. Literatuur, non-
fictie, kinderboeken... alle genres zijn 
er. Lezen op je e-reader, tablet of 
smartphone.

In de LuisterBieb beluister je meer 
dan 3.600 luisterboeken, voor alle 
leeftijden. We hebben tijdelijk een extra 
reeks mooie luisterboeken toegevoegd. 
Voor iedereen, dus ook als je geen lid 

bent van de Bibliotheek. Handige en 
leuke websites voor kinderen. Voor 
de allerjongsten hebben we leuke 
voorleesfilmpjes. De Voorleeshoek is 
drie weken gratis voor alle kinderen in 
Nederland!

Zie de website van de bibliotheeke 
kinderen in Nederland!

WWW.BIBLIOTHEEK.NL

Sluiting bibliotheek Corona-virus
MEEST GESTELDE VRAGEN

De online biblotheek 
is wél open

 DMBE
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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 12:00 - 15:30 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 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 3,75 per maand

Plusabonnement:  
€ 5,00 per maand

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

Informatie

Klein groepje jongeren doen hun training 
op prima wijze in het belevingsparkje hoek 
Voormanstraat/Weegschaalstraat.
Hierbij is gelet op het advies van het RIVM 
ter voorkoming van het Coronavirus vrij 
van elkaar. 

Goed voorbeeld doet volgen!

Veilig 
Sporten

 DMBE
 STAAT OP STOP!

Ja mensen, het zijn vreemde tijden met dit Coronavirus. De vereniging 
staat even helemaal op non-actief wat muziek en optredens betreft en 
we verliezen daardoor ook behoorlijk wat inkomsten want veel onkosten 
blijven gewoon doorgaan.

Voor de leden is het ook een rare 
gewaarwording om thuis te moeten 
blijven en de andere leden niet te kunnen 
ontmoeten. Want we zijn een sociale 
vereniging waar veel onderling contact is 
tussen leden. Oftewel we musiceren en 
kletsen er wat af binnen de vereniging.

Binnen de vereniging zijn tot nu toe 
gelukkig geen mensen besmet geraakt 
mede omdat we ons houden aan de 
RIVM-richtlijnen. 

Maar onze ouders of grootouders zitten 
wel vaak in een isolement al of niet in 
een verzorgingshuis. Gelukkig hebben 
veel ouderen dan een tablet om met de 
familie te communiceren of de kinderen 
gaan even bij het raam staan om even 
echt zichtcontact te kunnen maken. Zo 
hebben de kinderen en kleinkinderen 
van Hannie Helthuis, ons oudste lid, 
regelmatig een “balkongesprek… met 
haar en hebben ze regelmatig skype-
contact en zijn ze aan het videobellen. 

Ook worden lekkernijen en bloemen via 
een touw met een tas eraan via haar 
balkon opgetakeld naar haar. We worden 
inventief in deze rare tijden.

Ook hebben we bij de DMBE een aantal 
verpleegkundigen die zich met gevaar om 
zelf besmet te worden toch vol inzetten 
voor onze medemens. Ook die mogen wel 
even genoemd worden. Onder andere 
Desirée van Dijk. Melissa Kanter, Liliane 
ter Horst en Dagmar Wonnink, jullie zijn 
kanjers en wij zijn trots op jullie. 

Bij onze bevriende verenigingen hier en 
in Duitsland lijkt ook alles wat betreft 
Corona rustig te zijn.

Wij zien er als vereniging echt naar uit 
om weer aan de slag te gaan en dat alles 
weer een beetje normaal kan zijn. Maar 
we wachten even af wat er nog komen 
gaat.

Ondertussen zijn we met de muziek-
administratie oftewel de bibliotheek 
weer verder op orde aan het brengen en 
de nieuwe aanwinsten weer in te voeren 
in de database die we hebben aangelegd. 
Gaat ook veel werk in zitten, maar als je 
het eenmaal voor elkaar hebt heeft elk lid 
rap zijn stukje muziek en dat is ook heel 
prettig voor de leden als wel voor ons. De 
dirigent hoeft maar iets te componeren 
of de bibliotheek maakt voor de leden 
de partijen gereed en beschikbaar. 

De partituur wordt netjes geprint en 
ingebonden en bij de dirigent afgeleverd.

De jaarvergadering is ook maar even 
opgeschort want dat kan ook geen 
doorgang vinden met deze corona crisis. 
Eigenlijk best wel veel waar je niet aan 
toe komt en soms ook veel geld kost.

Maar de gezondheid van onze leden 
en alle anderen staat voorop. Samen 
komen we wel doorheen! Het optreden 
in Duitsland in Juli staat ook nog even op 
losse schroeven. Kortom veel onzeker-
heid en weinig inkomsten. Maar gezond-
heid blijft een groot goed en we slaan ons 
er wel door heen net als jullie allemaal.

Ik spreek de hoop uit dat het jullie 
allemaal goed gaat en gezond blijven 
zodat we het geklets hier in de wijkkrant 
van de DMBE nog voor lange tijd mee 
mogen maken.

Gezond blijven!
Mooij toch!

Onderhoud sportvelden gaat door 
Ook al wordt er niet gesport, het gras 
op de sportvelden groeit gewoon 
door. Medewerkers buitensport van 
Sportaal benutten deze periode om 
alvast groot onderhoud te plegen aan 
een deel van de sportvelden.

Sportaal is verantwoordelijk voor het 
regulier onderhoud en beheer alle 
sportvelden en sporthallen in de stad. 
Aangezien sporten in groepsverband 
is voorlopig nog niet mogelijk is haalt 
Sportaal het groot onderhoud alvast 
wat naar voren. 

‘Normaal beginnen we na de reguliere 
competitie met groot onderhoud van 
de trainingsvelden, vanaf 1 mei. Nu de 
velden niet worden gebruikt hebben 
wij besloten om dat eerder te doen. Op 
deze manier kan er ook weer eerder 
worden gesport.’ aldus teamleider 
buitensport Tonnie Doek. 

‘Conform de richtlijnen van het RivM 
werken de buitensportmedewerkers 
alleen. Ze maaien, maken de 
ondergronden gelijk, verticuteren 
en zaaien bij op kale plekken. 
Aangezien we ruim een maand 
eerder aan deze werkzaamheden zijn 
begonnen kunnen verenigingen naar 
verwachting ook een maand eerder 
weer deze velden op. Dat betekent dat 
trainingen vanaf 1 juli kunnen worden 
hervat in plaats van 1 augustus mits 
de Rijksoverheid dit toelaat.’ 

Het is een mooie manier waardoor 
Sportaal laat zien dat zij sport en 
bewegen stimuleert geeft Tonnie aan. 
‘Wij willen dat de sportfaciliteiten 
in de stad zo snel mogelijk weer 
beschikbaar zijn. Verenigingen moet 
zelf wel voor beregening zorgen en 
dan is de kwaliteit van de velden weer 
snel op pijl.’



Van muilprofiel naar 
rond buizenstelsel (deels F35)

Even een terugblik op ongeveer 10 jaar 
geleden. De foto’s zijn in willekeurige 
volgorde maar geven wel een goed 
beeld over de situatie van toen.

Vanzelfsprekend had iedereen het 
over het afvalputje van Enschede. Dat 
is niet zo verwonderlijk als je weet 
dat er op dat moment 4 verschillende 
afvoerkanalen in de Twekkelerzoom 
kwamen te liggen. Het oudste riool lag 
er al ruim 70 jaar in en die was echt aan 

vervanging toe. Overigens was dit wel 
een uniek exemplaar, die was namelijk 
in het werk gestort zoals dat heet. 
Dus met bekisting en betonstorten. 
Dat werd ook nu het hoofdriool met 
een diameter van 220 centimeter. De 
geboorde buis met de datum 7 juli 2010, 
doet dienst als bypass. Te veel toevoer 
van regenwater en de bypass wordt 
computergestuurd bijgeschakeld. 
De werkzaamheden trokken veel 
bekijks. Dan is het altijd maar de vraag 

waar eindigt dit en wat krijgen wij ervoor 
terug. Als eerste springt in het oog dat 
deze klus het allereerste deel van de 
fietssnelweg de F 35 heeft opgeleverd.

Ook de aanwonenden hadden ook enige 
inspraak hoe de rijweg er uit kwam te 
zien. Dat resulteerde in de verplaatsing 
van 3 lichtmasten die op min of meer 
eilandjes stonden, naar de overkant van 
de straat. Winst, 6 parkeerplaatsen erbij. 
De verwezenlijking van de Twekkeler-

zoom met niveau verschillen kwam 
eveneens tot stand door inspraak. 

We mogen wel zeggen dat de Twekke-
lerzoom inderdaad een mooie groene 
zone is geworden en die zelfs nu nog 
steeds een veranderend landschap laat 
zien met veel bomen en straks de vele 
bloemen.

DwtH.


