
Op 26, 27 en 28 januari 2022 zijn de leerlingen van Zone.
college Enschede bezig geweest met het kunstproject 
‘Animal Farm’. Maar liefst 240 leerlingen werkten hier 
aan mee. Ze werkten samen aan een kunstwerk dat nu 
een échte eyecatcher voor de school en de omgeving is. 

CKV docent Judith IJland heeft het initiatief genomen 
om dit bijzondere kunstproject van het Nijmeegse 
kunstenaarsduo Meg Mercx en Rob Verwer van ‘Kunst 

in de aula’ naar het Zone.college Enschede te halen. 
Samen met de kunstdocenten, hebben zij de leerlingen 
gecoached en begeleid bij dit prachtige project. Er staat 
nu een veestapel van twee koeien, een varken en een 
kip voor de school. En als je er langs loopt laat de kip 
even van zich horen. 

IJland: "Deze week stond in het teken van kunst en 
hebben we het accent gelegd op saamhorigheid. Het 

is tijd om even onze zinnen te verzetten en doen dat 
door samen een kunstwerk te voltooien. De dierengroep 
wordt met latjes betimmerd en daarna worden de 
dieren op elkaar gestapeld. Met een boel gezelligheid 
en chocolademelk is uiteindelijk een prachtig kunstwerk 
voor de school geplaatst. We de harten van iedereen 
een beetje warmte te kunnen geven en iets sneller te 
doen laten kloppen!"

Binnen het vmbo Groen en Het Groene Lyceum van 
Zone.college Enschede leren leerlingen door te doen 
en te ontdekken. Naast de algemene vakken zoals 
Nederlands, wiskunde, Engels en biologie hebben 
leerlingen ook Groene Wereld Oriëntatie waarbij ze 
werken met dieren, planten, voeding, bloemen en 
techniek. Daarbij wordt er regelmatig gewerkt aan 
bijzondere projecten, zo ook in dit geval.

IJland: "Zaterdag 29 januari is het kunstwerk voor de 
school geplaatst en daar zijn we onwijs trots op! In 
het voorjaar zullen de leerlingen van de ‘Groene Wereld’ 
er voor zorgen dat de tuin om de dierengroep wordt 
aangelegd."

Let op!Genoemde activiteiten  
zijn onder voorbehoud.  

Neem contact op met de  
organisatie/vereniging om  
te vragen of de activiteit  wel doorgaat.

www.wijkkranttwekkelerveld.nl 
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EN OMGEVING

WIJKAGENT WAARSCHUWT VOOR ONVEILIGHEID ROND SCHOOL: 

“Kinderen zien niet of er verkeer aankomt”

Leerlingen Zone.college 
werken aan kunstwerk 
‘Animal Farm’

De onveiligheid rond de basisschool neemt toe. 
Steeds meer ouders halen of brengen hun kinderen 
met de auto. Omdat het aantal parkeerplaatsen 
beperkt is, parkeren ouders hun auto op de stoep, 
op hoeken van straten en bij bushaltes. Hierdoor 
ontstaan verkeersonveilige situaties voor kinderen 
die op de fiets of lopend van en naar school gaan. 
Maar ook voor eventuele hulpdiensten die er niet 
door kunnen.

Wij merken dat het parkeergedrag bij de scholen, 
tijdens het brengen en halen van de kinderen, in 
Twekkelerveld af en toe behoorlijk problematisch is. 
Door de smalle straten en de toename van ouders 

die hun kinderen brengen en halen met de auto, kan 
dit leiden tot gevaarlijke situaties. 

Kinderen moeten de straat oversteken tussen de 
her en der geparkeerde auto’s en overzien door 
de auto’s niet meer goed of er verkeer aankomt. 
Ambulance, brandweer en politie kunnen er niet 
snel door en bussen die niet kunnen stoppen bij de 
halte moeten midden op de rijbaan stoppen. Ook 
dat is onveilig.”

Daarom wordt door politie en de handhaving 
van de gemeente af en toe gecontroleerd op het 
parkeergedrag bij scholen. 

VEILIGHEID VAN ANDEREN
Denk als ouder daarom niet alleen aan de veiligheid 
van uw kind, maar ook aan de veiligheid van 
anderen, adviseert de politie.  "Parkeer altijd op een 
parkeerplaats. Desnoods iets verder van de school 
vandaan. En woont u niet te ver weg, breng uw kind 
dan liever lopend of op de fiets."

UW WIJKAGENT
Meer informatie of contact met uw wijkagent? 
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. 
Automatisch verschijnen dan naam en foto.



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, 

BEAUTYHOUSE BY TESS, TREKPLEISTER, PRIMERA TEN VERGERT, WIBRA, DIERSPECIALIST TOPPETS, ANA MARKET, DOMINO’S 
PIZZA, 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

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

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

inruil en financiering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

vAKANTIE chEqUE KAdO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

dEcEMbEr KAdO MAANd!

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

Otto van Taverenstraat 112 
7521 TH Enschede
T. 053-4358974 / M. 06-54363975

U KUNT BIJ ONS
TERECHT VOOR:
- Algemene Fysiotherapie
- Oedeemfysiotherapie
- Looptraining bij vaatproblematiek
-  Medische Fitness zowel individueel                          

als groepstraining

G.J. van Heekstraat 139
7521 EC te Enschede
053-4787539 / 06-27337980

info@fysiotherapiehammer.nl
www.fysiotherapiehammer.nl

VOLG ONS OOK VIA

 ma t/m vrij 8:00 - 20:00 uur op afspraak!
Olieslagweg 89       0612707522
www.go-fietsservice.nl

 Jouw buurtfietsenmaker op 't Twekkelerveld!

Oproep aan  
Bewoners 
Twekkelerveld
BEPT zoekt dringend versterking 
van het Team! Er staan veel zaken 
op het programma voor onze wijk 
welke de nodige aandacht vragen 
zoals armoede, eenzaamheid, 
veranderingen rond gebied 
kennispark, mogelijke komst 
rubberrecyclingbedrijf, etc.

VOELT U ZICH BETROKKEN? 
Wilt u uw steentje bijdragen aan 
onze mooie wijk? Meldt u zich dan 
aan via info@bept.nu
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10 jaar jong!

Sprnkl

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, Rob Andela

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl

ONTWERP & REALISATIE
SPRNKL Creative Company
T. 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 
8 mrt | 12 apr | 10 mei | 7 juni
30  aug | 27 sep | 25 okt | 22 nov

VERSCHIJNINGSDATA
22 mrt | 26 april  | 24 mei | 21 juni
13 sep | 11 okt |  8 nov | 6 dec

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Colofon

Jubileum Marathon Enschede  22 - 24 APRIL 2022
Voorafgaand aan de Wedstrijddag op 
24 april vinden er op 22 en 23 april 
diverse activiteiten en festiviteiten 
plaats.

Op 22 april vindt het congres Get 
Ready plaats. Jaarlijks organiseert 
Enschede Marathon in samenwerking 
met Universiteit Twente en Het 
Roessingh Research & Development 
een aantal interessante congressen. 
Onderwerpen die aan de orde komen 
zijn bijvoorbeeld blessurepreventie, 
voeding, mentale voorbereiding, 
tapering-off bioritmiek en slaap. 
Wetenschappers van verschillende 
Nederlandse Universiteiten nemen 
je mee in hun onderzoeken. Welke 
afstand je ook loopt, of dat nu 5 of 42 
kilometer is, bezoek deze congressen 
en sta nóg beter voorbereid aan de 
start!

Op 23 april is er plaats voor de ‘‘Menzis 
Twee van Enschede’’. Niet hardlopen 
en geen wedstrijd. Wel een hele en 
gezellige loop van twee Engelse Mijl 
(3,2 km) Dat is de Menzis Twee van 
Enschede! Iedereen kan meedoen. 
Jij dus ook! Het maakt niet uit welk 
niveau je hebt. Je mag wandelen, 
deelnemen als Nordic Walker of met 
je handbike. Of misschien wil je je 
maatje wel duwen in een rolstoel. Het 
hoeft niet snel: meedoen en samen 
herinneringen maken, daar gaat het 
om!! Met start en finish op de Oude 

Markt in hartje centrum is gezelligheid 
gegarandeerd.

2019 was de laatste echte ouderwetse 
editie, in 2020 werd alles verstoord 
door de bekende Coronapandemie. De 
organisatie van de Marathon bedacht 
om in 2021 toch een Marathon te 
organiseren, maar dan zonder publiek 
op een wel zeer speciaal parcours op de 
voormalige Vliegbasis Twente.

Dat bleek een groot succes en de 
reacties waren meer dan lovend, met 
veel publiciteit stond de Enschedese 
Marathon ook landelijk weer in het 
nieuws. 

De Enschede Marathon geboren in 1947 
tot nu 2022 is een topsport evenement 
welke zijn weerga niet kent en beleefd 
dit jaar zijn 75 jarige jubileum.

Uiteraard is er heel veel veranderd en 
iedere keer weer een uitdaging voor de 

organisatie. Dat zo’n evenement het 
zonder sponsoren niet kan redden 
mag duidelijk zijn. Toch is er nog een 
andere categorie die niet vergeten 
moet worden en dat zijn de honderden 
vrijwilligers die nodig zijn om alles in 
goede en veilige banen te leiden.

Dit grote evenement, want zo kun je 
het wel noemen, bestaat niet alleen 
uit wedstrijdelementen met als hoofd-
item de hele en halve marathon 
(42,195 lange meters) voor mannen 
en vrouwen. Door een aantrekkelijke 
financiële prijzenkast kunnen er snelle 
en bekende nationale en internationale 
lopers voor de officiële wedstrijd 
worden gecontracteerd.

De aantrekkingskracht van de Twentse 
Marathon zorgt iedere keer voor een 
groot aantal deelnemers die met veel 
enthousiasme weer een poging doen 
om hun oude persoonlijke record te 
verbeteren. Ook andere afstanden 

(5-10-20 km) zijn voor geoefende en 
minder geoefende lopers een uitdaging 
om zich in te laten schrijven voor 
deze loopafstanden. Niet te vergeten 
natuurlijk de zeer populaire Kidsrun.

De snelste tijd vorig jaar bij de vrouwen 
was Katharina Steinruck 2 uur en 25.59 
min. Bij de mannen Eliud Kipchoge 2 
uur en 04.30 min. Wie weet worden 
deze tijden dit jaar weer verbeterd. 

Enthousiast en nieuwsgierig gewor-
den? Probeer dan een steentje bij te 
dragen en meld je aan als vrijwilliger , 
de Marathon organisatie heeft er nooit 
genoeg.

De Redactie van Wijkkrant Twekkeler-
veld wenst alvast alle deelnemers en 
alle supporters aan de kant van het 
parcours een mooie(droge) spannende 
en gezellige dag toe!

Van 22 - 24 april staat Enschede in 
het teken van de Enschede Marathon. 
Zo’n 11.000 deelnemers uit binnen- en 
buitenland en tienduizenden supporters 
vinden dan hun weg naar Enschede. Om 
er voor iedereen een sportief en geslaagd 
evenement van te maken, steken jaarlijks 
950 (!) vrijwilligers hun handen uit de 
mouwen. Ook dit jaar zoekt Enschede 
Marathon extra ondersteuning en kunnen 
vrijwilligers zich weer aanmelden.

WERKZAAMHEDEN
Vrijwilligers helpen onder andere bij 
de water- en fruitposten, het uitreiken 
van medailles, op- en afbouwen van de 
runnersbeurs en het evenemententerrein, 
ophangen van spandoeken of ze 
worden ingezet als verkeersregelaar. 
De vrijwillige verkeersregelaars volgen 

vooraf een online training en ontvangen 
een certificaat dat een jaar geldig is en 
ook bij andere evenementen ingezet kan 
worden.

AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER
Zonder vrijwilligers geen Enschede 
Marathon! Als vrijwilliger draag je bij aan 
het succes van dit topsportevenement 

van formaat, werk je samen met 
enthousiaste andere vrijwilligers, ontvang 
je een lunchpakket, vrijwilligers-shirt 
én een uitnodiging voor de vrijwilligers-
bedank-avond op een bijzondere locatie 
in de stad.

Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Enschede Marathon 
door een mail te sturen naar info@
enschedemarathon.nl.

Kijk voor meer informatie op https://
www.enschedemarathon.nl/vrijwilligers/ 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Gracia van der Boon, 
Assistent Manager Enschede Marathon, 
e-mail: gracia@enschedemarathon.nl, 
telefoon 053 - 430 54 86.

Vrijwilligers gezocht voor Enschede Marathon



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

De plek waar
Muziek & Theater

een Feestje is

Spinnerij Oosterveld

Heerlijk eten & drinken met
familie, vrienden of collega's 

en genieten in een sfeervol 

Info: www.mystiektheater.nl

UNIEK

Vakkundig advies 
Premium Service  
Directe levering

Electronica én Fietsen

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

9.3

KIF260ZT inbouw inductie kookplaat
• Flexzone: koppelbare zones • Tiptoetsbediening
• 4 basiszones met boostfunctie • 10 kookstanden 
• Pauzefunctie • Restwarmte-indicatie

EG
A

399399
VW247M inbouw vaatwasser
• 12 couverts • RVS bodem • 9 afwasprogramma's
• 5 reinigingstemperaturen • Halve belading
• LED display met resttijd • Verstelbare bovenkorf 
• Uitgestelde start tot 19 uur

• Pauzefunctie • Restwarmte-indicatie

EG
A

RVSRVS

AKV178RVS Amerikaanse koelkast
• LED display • 339 ltr. koelen • 177 ltr vriezen
• Total No-Frost • IJsmachine
• Inverter motor          

299299

749749

Total
No-Frost!

499499
CM244RVS inbouw combimagnetron
• 13 automatische kookprogramma’s
• Turbo-hetelucht tot 230 °C • 4 combistanden
• 5 magnetronstanden • Draaiknoppen, tiptoetsen

RVSRVS

45cm
nismaat

44 ltr

59 cm59 cm59 cm

Informeer naar
onze inbouwservice
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Vanaf 1 maart 2022 kunnen inwoners, 
ondernemers en organisaties van 
Enschede subsidie aanvragen om 
hun gebouw en terrein aan te passen 
aan het weer van de toekomst. De 
gemeenteraad heeft dit gisteravond 
unaniem besloten. Hiermee moedigt de 
gemeente Enschede mensen aan om 
bijvoorbeeld tegels te verwisselen voor 
groen, water op te vangen in de tuin 
of een groen dak aan te leggen. Zowel 
huurders als eigenaren van panden 
kunnen de subsidie aanvragen. Tot en 
met 2026 is hiervoor 400.000 euro per 
jaar beschikbaar. 

Met de financiële bijdrage helpt 
de Gemeente Enschede inwoners, 
ondernemers en organisaties om op 
hun terrein meer ruimte voor natuur 
en water te maken. Zo gaan ze 
wateroverlast, hittestress en verdroging 
tegen en zijn zij voorbereid op het weer 
van de toekomst. “Enschede zal steeds 
meer te maken krijgen met zware 
regenbuien, warme hittegolven en 
langdurige droogte”, vertelt wethouder 
Leefomgeving Jurgen van Houdt. “Wij 
passen de openbare ruimte waar we 
kunnen hierop aan, maar dit is slechts 
40 procent van het Enschedese terrein. 
De rest is van inwoners, ondernemers 
en organisaties. Met deze subsidies 

willen we hen enthousiast maken om 
hun eigendom aan te passen aan het 
toekomstige klimaat. De stad weerbaar 
maken is een opdracht voor ons 
allemaal. Dat kunnen we alleen sámen 
doen.” 

BIJDRAGE VOOR AANSCHAF EN 
AANLEG VAN AANPASSINGEN
Mensen kunnen een financiële bijdrage 
krijgen als ze een groen dak aanleggen, 
regenwater afkoppelen van de riolering, 
stenen vervangen door bloemen, 

planten of bomen, regentonnen 
plaatsen of een geveltuin aanleggen. 
De vergoeding is een deel, tot soms 
wel de helft, van de kosten voor de 
aanschaf en aanleg van de aanpassing. 
Inwoners mogen ook samen met buren 
een aanvraag doen. Vanaf 1 maart 
is de subsidie online aan te vragen. 
Dan is ook alle informatie over de 
subsidieregeling, zoals de voorwaarden, 
te vinden op www.enschede.nl en 
www.groenblauwenschede.nl. 
WATER- EN KLIMAATADAPTATIEPLAN

De subsidieregeling GroenBlauw 
Enschede draagt bij aan het doel uit het 
Water- en Klimaatadaptatieplan om 
de gemeente nog meer aan te passen 
aan het veranderende klimaat. Zo is 
Enschede voor mens, dier en plant 
een veilige, gezonde en aantrekkelijke 
omgeving om in te leven. Nu en in de 
toekomst.

Particulieren krijgen vergoeding 
voor vergroening en wateropvang

donderdag 10 februari
15.15 uur Film The Worst Person in the World

Première
15.30 uur Film Tout s’est bien passé
19.30 uur Film The Worst Person in the World

Première
19.45 uur Film The Card Counter Première
20.00 uur Cabaret / Comedy Enschede Lacht
20.30 uur Toneel Homemade

vrijdag 11 februari
15.30 uur Film The Worst Person in the World
15.45 uur Film Licorice Pizza
16.15 uur Film The Card Counter
19.15 uur Film Nightmare Alley
19.40 uur Film Tout s’est bien passé
20.00 uur Film The Last Ride of the Wolves

Première, slechts 3x

zaterdag 12 februari
14.45 uur Film The Lost Daughter
15.00 uur Film Tout s’est bien passé
15.15 uur Film The French Dispatch
19.15 uur Film The Worst Person in the World
19.30 uur Film Licorice Pizza
19.45 uur Film The Card Counter

zondag 13 februari
13.00 uur Film The Father
13.15 uur Film Tout s’est bien passé
13.30 uur Film The Tragedy of Macbeth
15.30 uur Film The Card Counter
15.45 uur Film The Worst Person in the World
16.00 uur Film The Last Ride of the Wolves
19.15 uur Film Nightmare Alley
19.30 uur Film Licorice Pizza
19.45 uur Film Amélie - 20th Anniversary

maandag 14 februari
12.30 uur Broodje Cultuur Nog Altijd Nog
15.00 uur Film The Lost Daughter
15.15 uur Film The Card Counter
15.30 uur Film The French Dispatch
19.15 uur Film Licorice Pizza
19.30 uur Film Cold War + inleiding en

nabespreking Cinementaal
19.40 uur Film The Worst Person in the World

dinsdag 15 februari
14.45 uur Film The Father
15.00 uur Film The Tragedy of Macbeth
15.15 uur Film The Worst Person in the World
19.15 uur Film Tout s’est bien passé
19.30 uur Film Licorice Pizza
19.45 uur Film The Card Counter

woensdag 16 februari
14.45 uur Film Tout s’est bien passé
15.00 uur Film Licorice Pizza
15.15 uur Film The Worst Person in the World
19.15 uur Film Nightmare Alley
19.30 uur Film The Worst Person in the World

(ENG SUBS) ENG SUBS
20.00 uur Film The Last Ride of the Wolves

Laatste vertoning

do 10 feb t/m wo 16 feb

Deze week bij Concordia: L3X Shemanski Experiment in EXPO4. “Draai het om”

Superrrkunstkids. Kamali van Bochove 24/7 videokunst in de etalage.
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Welkom in Bibliotheek Enschede Twekkelerveld! 

Met IVN langs oude boerenwegen 

Gelukkig kan er weer worden gesport. 
Door de coronamaatregelen was het 
zwembad enkele weken gesloten, maar 
nu kun je bij het Aquadrome weer terecht 
voor verschillende groepslessen zoals 
Aquasport.

Aquasport is een goede en gezonde 
manier om in beweging te blijven. De 
groepsles van 45 minuten zijn uitdagend 
en intensief en worden op leuke muziek 
gegeven. Tijdens de les heb je, op gepaste 
afstand, de gezelligheid van anderen 
om je heen en je bepaalt zelf hoeveel 
weerstand het water je geeft door soepel 
of krachtig in het water te bewegen. 

Elke dinsdag en donderdag tussen 09:00 
- 11:00 en 19:00 - 21:00 kun je bij het 
Aquadrome terecht om deel te nemen 
aan een van de gave Aqua Sport lessen. 

Ga je juist voor een combinatie van 
aerobics en jogging tijdens een les Aqua 
Varia of wil je alles eruit knallen wat er 
in zit tijdens een les Kick en Boks? Koop 
en reserveer dan je plekje op sportaal.nl/
tickets 

Let op bij entree doen wij de coronacheck, 
neem dus je indentiteitsbewijs en qr 
code mee.

OVER SPORTAAL
Wij stimuleren mensen om samen te 
sporten en te bewegen. Dat doen we door 
sportactiviteiten te organiseren, voor 
veilige en schone sportaccommodaties 
te zorgen en sporten voor iedereen 
bereikbaar te maken. Wij zijn Sportaal, 
wij willen samen sportief scoren. 

Kijk voor meer informatie op sportaal.nl

De bibliotheek is een belangrijke en 
leuke ontmoetingsplaats voor veel 
Enschedeërs. Wat fijn dat er weer meer 
mogelijkheden zijn voor ontmoeting. 
Elke dag is er de mogelijkheid om in 
de vestiging Twekkelerveld een kopje 
koffie te drinken een krant, boek of 
tijdschrift te lezen. 

Elke woensdag organiseren wij een koffie- 
ochtend waar handwerken en knutselen  
centraal staan. Neem je handwerkje of 
knutselspullen mee en drink ook dan 
een kopje koffie of thee mee. 

HEEFT U VRAGEN OVER HET GEBRUIK 
VAN DE COMPUTER? 
Op woensdag 23 februari van 10.00 
- 12.00 uur vindt het computer-
spreekuur van Seniorweb plaats. 
Medewerkers helpen u graag op 
weg. Ook zijn er enkele computers 
beschikbaar op de vestiging om 
bijvoorbeeld iets op te zoeken of 
te printen. Deelname is gratis. Wel  
graag aanmelden via de website: 
www.bibliotheekenschede.nl.

Op dinsdagmiddag 22 februari a.s.  
organiseert IVN Enschede een wande-
ling langs de oude boerenweggetjes 
die nog zichtbaar zijn in de wijk 
Stroinkslanden.

U wandelt met een IVN-gids langs oude 
boerenerven over oude weggetjes, met 
oude sporen van het land, zoals het was 
vóór de wijk er werd gebouwd. We gaan 
langs erve “het Zwartkate” (al in het 
jaar 1300 vermeld) en erve ‘‘Verwoold‘‘. 
En hebt u ooit gehoord van ‘‘Kloetn 
Naatje’’? Wat een prachtige namen 
hebben die erven! En weet u waar de 
Stroinksweg liep? De IVN-gids laat het 
u allemaal zien tijdens deze wandeling, 
ook hoe deze oude wegen gelukkig nog 
steeds de natuur in de Stad verbinden 
met de natuur in het Land.

De wandeling is ca. 5 kilometer en duurt 
ongeveer 2,5 uur. We starten omstreeks 

13.30 uur. We hebben groepen van 
maximaal 10 personen. Aanmelden via 
onze website is noodzakelijk www.ivn.
nl/afdeling/enschede  
 
Na aanmelding hoort u uiterlijk 2 dagen 
van tevoren de exacte startplaats en 
starttijd. Dit omdat we groepjes op 
verschillende momenten willen laten 
vertrekken. U bent van harte welkom 
en deelname is gratis. Een kleine gift 
wordt op prijs gesteld. U kunt zich 
aanmelden tot 18 februari a.s.

Goed om te weten in verband met 
corona: maximaal 10 personen per 
gids tenzij er op 22 februari andere 
regels gelden. We geven elkaar niets in 
handen, en lenen niets uit. Natuurlijk 
houden we 1,5 meter afstand. Hoest u, 
bent u verkouden of heeft u koorts, blijf 
dan thuis en meld u af.

Kom gewichtsloos bewegen

Ben je sportief en graag buiten? Wil je 
kennismaken met een actieve club waar 
je 6 maal per week samen met anderen 
kunt nordic walken? Neem dan deel 
aan de Basiscursus Nordic Walking van 
atletiekclub AC TION. Deze cursus van 4 

lessen start op zaterdag 19 maart 2022.
Voor meer informatie en opgeven zie de 
website van AC TION (www.action48.
nl) of neem contact op met Annet de 
Kiewit, coördinator Nordic Walking via 
nordicwalking@action48.nl.

Basiscursus 
Nordic Walking AC TION
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KOFFIEOCHTEND
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 .

DINSDAG
Joffreykoor
Elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
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. 

WOENSDAG 
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.
16 feb,  bewegende poppetjes maken
23 feb,  kom gezellig meedoen en  

laat je verrassen
2 mrt,  knutselen met een  

papieren bekertje

Judo
Iedere woensdag worden er bij ons 
judolessen gegeven, onder leiding van 

onze judoleraar Dennis Welman. De 
lessen worden gegeven voor kinderen 
vanaf 5 jaar. Je kunt altijd 2 proeflessen 
meedraaien. Lestijd: 18.30-19.30 uur.
Nadere info volgt 
DONDERDAG
Folkloristische dansgroep de krekkel
Elke donderdagavond 20.00-22.00 uur. 
Ben je geinteresseerd in de twentse 
folklore, dansen en muziek dan is 

dit misschien een leuke hobby voor 
jou. Nieuwe leden zowel dansers als 
muzikanten, zijn van harte welkom! 

Shanty koor Wrakhout
Op donderdagmiddag repeteert het 
shantykoor wrakhoout. Het shantykoor 
‘‘wrakhout" uit Enschede bestaat uit 
een groep enthousiaste kerels die 
met passie en plezier, in koorverband 
liederen zingen. 

VRIJDDAG
Discofeestje geven?
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 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. 

Kinderfeestje geven?
Wilt u een kinderfeestje geven voor 
uw kind? Op vrijdagmiddag is er de 
gelegenheid om het verjaardagfeestje 
van uw kind te vieren. Wij doen dan 
spelletjes of creatief. De kosten hiervan 

bedragen € 5.50 p.p.

Kinderdisco 
Elke 2e vrijdag van de maand is er een 
gezellige kinderdisco voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar met leuke muziek van 
18.30 - 20.00 uur.
11 februari en 11 maart

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de 
maand houden we een gezelligheids-
bingo met leuke prijzen als boodschap-
pentassen, vleesschotels en koffie. 
De kaarten kosten €2,50 per stuk, de 
briefjes voor de hoofdprijs kosten €1,50 
per stuk. De hoofdprijs is tijdelijk 2 x 
€27,50 . Zaal open 18.30 uur.
18 en 25 februari

Enschedese Philatelisten Vereniging EPV 
Postzegel Verenigingsavond met mooie 
veiling vanaf ca 19.30 uur. Elke vierde 
maandag van de maand. 28 februari en 
28 maart

KINDERCARNAVAL
Op zondag 27 febr van 14 tot 16 uur in 
samenwerking met de Tuffelkroepers
Info ook op facebook Het Heelal en 
Tuffelkroepers
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HANDWERKCLUB
Huiskamerproject. Elke maandag middag 
van 14.00 t/m 16.00 uur.
Handwerken onder deskundige leiding.
Kom een keer langs om te proberen is 
geheel gratis. 

ONTMOETINGSCENTRUM 
Elke maandag en donderdag van 08:30 

t/m 16:30 uur is Ontmoetingscentrum 
Twekkelerveld van Liberein aanwezig met 
een groep ouderen in de grote zaal. 

BINGOAVOND  
Met 2x een hoofdprijs van €25,00. Verder 
boodschappen, vleesschotels en koffie. 
Zaal open 18:00 uur. Aanvang 19:00 uur.
Vrijdag 4 maart

DANSCURSUS
Vanaf 11 februari wordt er elke vrijdag een 
danscursus gegeven  onder deskundige 
leiding. Er worden diverse dansen geleerd 
waar onder de quickstep, Engelse wals, 
tango, cha cha enz. Kosten: € 3,00
Koffie/thee en enkele hapjes gratis
Aanvang: 20.00 uur

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Met gratis hapjes, 
koffie/thee en een kleine bingo
Entree: €3,00. Zaal open 18.30 uur
Aanvang 19.30 uur. Wij starten weer 
op 19 februari en 5 maart

JUDO
Judoclub De Wester (elke dinsdag  
van 18.30 uur tot 20.30 uur).  
Elke dinsdagavond zijn er judo-trainingen 
onder leiding van Rob de la Parra. 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.

DAMES GYM
Elke dinsdagmorgen van 9:00 t/m 10:30 
uur kun je gezellig gymmen om je fitter te 
voelen, of om de stijve spieren weer wat 
losser te maken. 

AQUAREL OF OLIEVERF SCHILDEREN
Neem eens een jaartje deel aan tekenen, 
aquarel of olieverf schilderen in ons 
gebouw! Woensdagmorgen van 09.30 t/m 
11.30 uur. Cursusseizoen van september 
t/m mei. 

ACTIVITEITEN VOORJAARSVAKANTIE
23 februari kinderbingo
24 februari knutselmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur

MAANDAG
Circus Tijdgeest Workshop:  
Jongleren, eenwieleren en balanceren. 
€1,50 p.p. per keer / €60,- per jaar
14:30-17:00 uur: 4 t/m 12 jaar
19:00 - 21:00 uur: Vrijwilligers 
en 13 jaar en ouder.

DINSDAG 
09:30-13:00 - Klusteam KZP

14:30-17:00 -  Circus Tijdgeest 
Workshop (zie maandag)

19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

WOENSDAG
14:30-16:00 - Kinderen creatief,  
4 t/m 12 jaar
Entree en ranja gratis
17:30-22:00 - OSVVE

DONDERDAG
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

VRIJDAG
09:00-13:00 - Tekenclub

Kinderdisco - Iedere 3e vrijdag in de 
maand. Voor meer info zie Facebook: 
Speeltuin Kozakkenpark

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

J.W. Swiersstraat 43A, 7521 DM Enschede  | T. 053-4356663 
www.speeltuindewester.nl 

G.J. van Heekstraat 14, 7521 EG Enschede  | T. 053-4786428 
www.speeltuinkozakkenpark.nl 

HOERA!ALLE ACTIVITEITEN ZIJN WEER OPGESTART!
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Soms hectische dagen in Het Zonnehuuske 
Er komen soms dagen voorbij dat 
we denken; Hoe gaan we dit weer 
oplossen en overleggen samen wat, 
hoe en wanneer. Soms is het dan op 
automatische piloot en aanpakken. 
Gelukkig hebben we een geweldig 
team en weten wat ons te doen staat. 
Met dank aan alle donateurs die ons 
een warm hart toedragen voor het 
mooie werk dat we mogen doen. Als er 
onverwachte zaken voorbij komen, dan 
blijven onze vaste werkzaamheden 
ook even op een lager pitje.

Zo kwamen er afgelopen maand 
weer een aantal hulpvragen voorbij. 
Sommige met meer spoed dan andere, 
maar bij elke aanvraag doen wij ons 
uiterste best. 

We kunnen helaas niet altijd aan alles 
voldoen, maar gelukkig werken we met 
meerdere organisaties goed samen en 
kunnen de mensen dan al een heel 
eind op weg helpen. Ook dan is het 
mooi om te zien dat dan uiteindelijk 
stap voor stap het toch gaat lukken, 
met een beetje geduld komt het toch 
goed. 

Zo kwam bij ons de vraag of we 
een gezin konden helpen met 
het inrichten/aankleding van een 
woning, van theelepel tot strijkplank, 
vloerbedekking en ook decoratie om 
van hun nieuwe huis een thuis te 
maken. Dit is grotendeels al mooi 
gelukt en aankomende week zullen we 
een vriezer voor dit gezin ontvangen.
Ook kleinere aanvragen komen voorbij, 
zoals bestek, pannen, servies voor 
een dame die zonder zat wegens 
omstandigheden.

Soms komen ook de hulpvragen 
voorbij waaruit blijkt dat er meer aan 
de hand is en dat er meer zorg nodig is 
dan alleen spullen. Ook daarin hebben 
we een doorverwijzende functie en 
hebben deze mensen uitgelegd dat 
er meer hulp geboden kan worden. 
Doordat wij op de woensdagmiddag 
ook aanwezig zijn in Het Proathuus, 
maakt het makkelijker om dan gelijk 
alle korte lijntjes in te schakelen en 
goed samen te werken.

Ook zat er helaas iemand zonder 
voedsel en deze hulp hebben we 
gelukkig kunnen bieden en deze 
persoon kan nu terecht bij de 
voedselbank.

Bij een woningbrand in enschede 
hebben we ook hulp kunnen bieden, 
mensen brachten spullen voor dit 
gezin en samen met het team van 
All4free hebben Elisa en ik kleding 
en speelgoed gebracht. Ook waren er 
leden van All4free die zelfs naar de 
action waren gegaan en hebben een 
tasje gebracht met spulletjes en wat 
lekkers voor dit gezin. 

Samantha sprong bij en is gelijk aan de 
slag gegaan om spullen in te pakken en 
voor iemand een boodschappenpakket 
in orde te maken. Ondertussen 
moesten de verjaardagscadeautjes 
nog ingepakt worden voor 3 kinderen 
en ook dat is allemaal gelukt. 

Hoe geweldig dat iedereen zo snel 
schakelt en hulp aanbiedt in kleine en 
grote dingen. Dit geeft ons echt een 
fantastisch gevoel dat wij samen als 
team, maar ook samen met u dit alles 
mogelijk maakt.

Ook hebben we nu een geweldige 
dame uit onze eigen wijk die prachtige 
kaarten maakt voor All4free. De 
verjaardagskaarten voor de kinderen 
hebben we al ontvangen in Het 
Zonnehuuske en wat zijn we hier 
ontzettend blij mee. Lieve Jolanda, 
bedankt dat je dit voor ons wilt doen.
Via het wijkbudget mochten we weer 
aardappelen ontvangen en zullen 
hiermee weer vele gezinnen blij 
maken. 
Het is dan wel even een hele omgooi 
in Het Zonnehuuske, maar gelukkig 
zijn we wel wat gewend. Zo zijn we 
bezig om de kamers anders in de 
delen voor onze werkzaamheden. 
Zo zal bijvoorbeeld Janet boven haar 
eigen werkkamer krijgen voor alle 
babyspulletjes en babykleding, ze 
heeft er veel zin in om hiermee aan de 
slag te gaan.

Zo heeft ieder van ons eigen vaste 
taken, maar we werken altijd als een 
team en doen ook veel taken samen. 
We werden aangenaam verrast door 
een anonieme donateur uit onze 
wijk met een prachtige donatie van 
nieuwe schoenen. We hebben al vele 
kinderen blij mogen maken met een 
paar nieuwe stappers. Via deze weg 
nogmaals bedankt, ook namens de 
trotse kindjes. Wat ontzettend fijn dat 
u deze aan ons heeft gedoneerd.

Als afsluiter werden we zelfs door 2 
andere wijkbewoners bedankt voor 
ons goede werk en de hulp die we 
hebben geboden en onze inzet voor 
het werk wat we doen. Dit wordt door 
ons uiteraard zeer gewaardeerd, lieve 
donateurs, ontzettend bedankt, we 
hebben er echt van genoten.

Als laatste wil ik nog even benoemen 
dat wij zowel in Het Praothuus en 
in Het Zonnehuuske een menstruatie 
uitgiftepunt zijn van All4free vanuit 
het Armoedefonds.

Mocht u hiervoor niet de financiën 
hebben dan mag u een mailtje sturen 
en zorgen wij dat u deze discreet bij 
ons op kunt halen.

Helaas komt menstruatie armoede ook 
voor en we hopen dat wij ook hierin u 
kunnen helpen en ondersteunen. Sinds 
kort hebben we een ook aanvulling van 
incontinentiemateriaal erbij staan.

Mocht u deze producten willen 
doneren, dan kan dat uiteraard ook en 
zo helpen we elkaar weer verder. Wij 
zullen ervoor zorgen dat alles uiteraard 
op de plek komt en meerdere mensen 
verder kunnen helpen.

Lieve groet,eam Zonnehuuske.

HET ZONNEHUUSKE
Patricia Bousema
Meteorenstraat 54
7521 VH Enschede
hetzonnehuuske@gmail.com

ALL4FREE
Truus, Melissa & Lidy
Slauerhoffstraat 25
7552 ZW Hengelo
all4freetwente@gmail.com

NLdoet 12 maart vrijwilligersdag 
bij Stichting SamenTwekkelerveld
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Op zaterdag 12 maart van 10:00-
15:00 uur vindt weer een vrijwilligers 
dag plaats op het terrein van Samen 
Twekkelerveld aan de Steenbokstraat 
35a (tegenover Go-fietsservice).

Samen met vrijwilligers van o.a. de Lions 
Club Enschede Adversa gaan we het 
terras en het terrein mooi aankleden. Met 
deze activiteit, waar iedere wijkbewoner 
meer dan welkom is, creëren we een 
gezellig en gastvrij terras, toegankelijk 
voor alle wijkbewoners midden in onze 
wijk. 

Heb je zin en tijd dan ben je meer dan 
welkom om te helpen. De dag is volledig 
verzorgd, en we besluiten met een hapje 
en drankje op het nieuwe terras.

Geef je op via info@samentwekkelerveld.
nl en kijk ook eens op onze facebookpagina 
Samen Twekkelerveld.

WORKSHOPS CREATIEF, 
EN KLUSSEN IN DE WERKPLAATS
Vanaf maart 2022 wordt er iedere dinsdag 
een workshop/creatief gehouden aan 
de Steenbokstraat, onder het genot 
van een kopje koffie of thee met iets 
lekkers worden leuke creaties bedacht 
en gemaakt. Houd onze facebook pagina 
Samentwekkelerveld in de gaten voor 
nadere informatie.

Iedere Woensdag is onze werkplaats 
open van 10:00-16:30 uur met tal 
van bezigheden. Vind je het leuk om 
te knutselen, te helpen met de vele 
projecten, iets met hout te doen, of 

sleutel je graag aan fietsen? Meld je 
dan aan via info@samentwekkelerveld.
nl voor nadere informatie. Loop gerust 
eens binnen en kijk onder het genot van 
een kopje koffie eens of het iets voor jou 
is.

GROENE VINGERS GEZOCHT!
Op ons terrein aan de Steenbokstraat 
ligt een uitdaging om het groen anders 
in te richten en er een mooie tuin en 
omheining van te maken. Hiervoor 
zoeken we jou!

Vindt jij het leuk om met groen te 
werken, en mee te denken om er iets 
bijzonders van te maken in het hart 
van de wijk? Meld je dan graag aan via 
info@samentwekkelerveld.nl of loop op 
de zaterdag of woensdag gewoon eens 
binnen voor een kennismaking, en een 
kop koffie.

ZOMERFESTIVAL ZATERDAG 11 JUNI
Na een afwezigheid van twee jaar is 
het meer dan waarschijnlijk dat het 

Zomerfestival Twekkelerveld dit jaar 
eindelijk weer doorgang kan vinden.
Om het samen groots aan te pakken 
ter compensatie van de vervelende 
coronaperiode waar iedereen onder 
heeft geleden, willen we het nu al bij jullie 
in de week leggen.

We zijn voornemens om het 
spektakel plaats te laten vinden in de 
Twekkelerzoom. Ideeën en suggesties 
vanuit de wijkbewoners zijn meer dan 
welkom. Via info@samentwekkelerveld.
nl kun je ideeën, wensen en 
suggesties doorgeven ter overweging 
van de organisatie. Houd voor de 
ontwikkelingen onze facebookpagina 
Samentwekkelerveld in de gaten.

FIETSPROJECT ANWB IN DE WIJK 
TWEKKELERVELD BEGINT VORM TE 
KRIJGEN
In Maart start op het terrein van Samen 
Twekkelerveld aan de Steenbokstraat 
35a een uniek fietsproject in onze wijk.

1. WAAROM ANWB 
KINDERFIETSENPLAN?
ANWB vindt dat ieder kind recht heeft op 
een fiets, dat fietsen voor ieder kind een 
vanzelfsprekendheid is. Daarom heeft 
ANWB het Kinderfietsenplan in het leven 
geroepen.

Zorgeloos en met plezier onderweg is 
onze missie. Alle kinderen zouden over 
een goede fiets moeten beschikken. De 
sociale mobiliteit neemt toe, ze kunnen 
naar vriendjes of de sportclub en hoeven 

geen excuses te verzinnen om niet mee 
te gaan met het schoolreisje of naar 
gym, omdat ze geen fiets hebben. Een 
fiets is voor kinderen meer dan een 
vervoersmiddel. Voor kinderen van 8 
tot 18 jaar oud is fietsen een manier om 
mee te doen en erbij te horen, vrijheid te 
voelen en de wereld te ontdekken. 
Helaas is het aanschaffen van een fiets 
voor de ouders van 1 op de 9 kinderen 
in Nederland (in sommige steden is dit 
zelfs 1 op de 5 kinderen) veelal een te 
dure uitgave. 

2. WAT IS ANWB KINDERFIETSENPLAN?
ANWB Kinderfietsenplan zamelt fietsen in 
en zorgt dat de fietsen worden opgeknapt 
tot een veilige fiets. Het opknappen 
van de fietsen in Twekkelerveld 
gebeurt samen met vrijwilligers van 
Stichting SamenTwekkelerveld, met 
ondersteuning van Go-fietsservice. Een 
maatschappelijke organisatie zoals bijv. 
Stichting Leergeld zorgt ervoor dat de 
fiets bij een kind terecht komt. ANWB 
Kinderfietsenplan bestaat nu 4 jaar. 
Sinds de start hebben we al ruim 15.000 
fietsen ingezameld. Onze taak is vooral 
het verbinden van lokale partijen.

Lijkt het jou wat om te sleutelen aan 
fietsen en deze op te knappen voor deze 
bijzondere doelgroep? Meld je dan aan 
via info@samentwekkelerveld.nl 

Voor nadere informatie houd onze 
facebookpagina in de gaten! Tevens 
zal er een uitgebreid verslag van de 
ontwikkelingen staan in de volgende 
editie van de wijkkrant.

Mede door allerlei Coronabeperkingen 
zijn vele geplande activiteiten afgelast. 
Helaas ook onze (nieuwe) Hoogheden 
opkomsten en kerstfair tesamen bij 
Livio.

Gelukkig hebben we de Sinterklaas-
activiteiten bij de scholen, speeltuinen 
én diverse instellingen (voor zover 
mogelijk) met hun, heel feestelijk 
gevierd! De ‘pepernoten-polka’ én 
pietentwisten zijn volop gedanst in1.5 
mtr. Met veel plezier!

Spijtig genoeg is het dansconcour 
van onze Tuffelwichter ook niet 

doorgegaan. Ze waren in geheel 
nieuwe outfit, al voorbereid. Doordat 
er nagenoeg géén opkomsten van 
Hoogheden gerealiseerd is, zal ons 
grote jeugdevenement “TEJO “ ook 
nu niet doorgaan. TEJO betreft een 
‘‘ludieke spelmiddag" waarin vrijwel 
alle jeugdhoogheden uit de regio aan 
deelnemen én waarbij het winnende 
team deTwentse Jeugdhoogheden 
dan zijn. Diverse dansgroepjes 
gaan zich hierin ook presenteren 
met hun uitvoeringen, tussen de 
spelelementen door. Ditmaal zou 
het 44e jaar zijn, welke we tesamen 
met de Gaffelöaskes uit Losser altijd 

organiseren om toerbeurt op locatie.  
Meestal ontvangen we gemiddeld 
200 jeugdigen, welke een schitterende 
middag beleven, onder genot van een 
aangeboden ‘‘snoepje én drankje" 
ondersteund door het wijkbudget. 
Helaas zullen we deze activiteit, ook 
weer een jaar moeten opschuiven. 

Omdat er enigszins ‘zuinige‘ verrui-
mingen zijn én aankomen zullen we, 
binnen de grenzen van mogelijkheden, 
creatief meedenken in alternatieven, 
zoals jullie de Tuffelkroepers al 50 
jaar kennen! Dit willen we graag in 
‘versnipperde perspectieven ‘invullen 

voor de scholen/speeltuinen én Livio in 
onze wijk. Vandaar het Bonte Confetti 
Festival!

Zelfs voor Livio hebben we een mogelijk 
alternatief, indien het minigala niet 
gerealiseerd mag/kan.

Inmiddels zijn de gesprekken al gaande 
én zullen we met beleid zo zorgvuldig 
mogelijk organiseren. Bekijk de 
Facebookpagina van speeltuin Heelal 
én cv de Tuffelkroepers de komende 
weken. 

Alaaf..Alaaf..Alaafff. 

NLdoet 12 maart vrijwilligersdag 
bij Stichting SamenTwekkelerveld

Bonte Confetti Festifal - Tuffelkroepers



 

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 

 

                                                                                                                                                                

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 -
,

Maandag gesloten
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,95
kom

lunchen!
v.a. 12.00 uur

Adv Eetcafe De Fusting 130x95.indd   1Adv Eetcafe De Fusting 130x95.indd   1 04-10-2021   21:1204-10-2021   21:12

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER

MAIKEL

W
W
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Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

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

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!

Jouw huis verkopen? 

Gerald helpt je graag om het maximale uit  

de verkoop te halen! Bel hem op 06 36 16 39 37  

of mail naar gerald@extramakelaars.nl

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
TWEKKELERVELD

053 4304 304  extramakelaars.nl

www.dekunstgebitmakerij.nl

G. J. van Heekstraat 408 7521 EN Enschede 

info@dekunstgebitmakerij.nl

Is uw kunstgebit gebroken of is er een tand uit? 

Bel dan direct  06 - 38 66 20 99 

Of kom naar het tandtechnisch laboratorium!

“Vanaf nu kunt u 

ook voor een 

nieuwe prothese 

bij ons terecht!”

Voor advies, reparatie en correctie van uw prothese

“Meer dan 38 jaar ervaring
 in de tandtechniek”

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u 
culinair verrassen. Laten genieten van gemak… met onze 
keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 5 van deze maaltijden 
kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.  
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten 
   en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Dat smaakt naar meer toch?

Eet u natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? 
Ook dat kan. Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 
0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze.  Vermeld bij de 
bestelling actiecode 202-SCE0122. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.
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De Wijkbudgetcommissie was op 
26 januari nog even voor de eerste 
vergadering in 2022 bijeen.

Spijtig waren er slechts een paar 
aanvragen te bespreken welke wij 
meteen konden afhandelen. 

Enige Leden van de Commissie hebben 
een goed opbouwend gesprek gehad 
met de Welzijn coördinator en andere 
medewerkers van Zorgcentrum Livio.

Wij hebben afspraken gemaakt 
betreffende het verbeteren van de 

communicatie en samenwerking om 
samen diverse toekomstige acties (bijv. 
met Pasen) beter te begeleiden. De 
commissie heeft ook aangeboden om 
haar netwerk van vrijwilligers beter te 
gebruiken en in te zetten om hiermee 
in de toekomst de bewoners en Livio 
Zorgcentrum van dienst te kunnen zijn.

Het voorjaar komt er aan en het ziet er 
naar uit dat Corona langzaam zijn greep 
op de samenleving gaat verliezen en 
dat er weer meer valt te ondernemen. 
De commissie zou het natuurlijk 
fantastisch vinden als wijkbewoners 

van Twekkelerveld bij ons aankloppen 
met ideeën om de leefbaarheid van 
onze wijk te verbeteren, te verfraaien en 
om buurtacties te organiseren voor de 
komende lenteperiode”! Het is weer tijd 
voor meer leven in de brouwerij na deze 
2 jaar vol beperkingen!

Aan het weer kan het dit jaar niet 
liggen, vorig jaar zaten we in februari 
opgescheept met kou en een dik pak 
sneeuw( gaf wel mooie plaatjes) en nu 
met temperaturen rond de 10 graden is 
de lente echt in het zicht.

Dus bewoners van Twekkelerveld 
overspoel ons met wijk, straat, huis 
ideeën om onze buurt mooier en 
leefbaarder te maken. Intussen blijf 
gezond en hou U zolang het nog moet 
aan de geldende Coronaregels, hiermee 
versnellen wij samen het terug naar 
normaal!

Aanvragen zoals altijd graag melden 
via de mail bij wijkbudgetaanvraag@
twekkelerview.nl

Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld

Nieuws van wijkbudgetcommissie twekkelerveld

Echografie bij Fysiotherapie De Bleek

E.P.V. start weer met de maandelijkse bijeenkomsten

Bij Fysiotherapie De Bleek zijn 
Bart Dost en Jarno Scherphof de 
echografisten.

Echografie maakt gebruik van 
geluidsgolven die voor het menselijk 
gehoor niet waarneembaar zijn. Bij dit 
onderzoek beweegt de fysiotherapeut 
een kleine scanner met gel over de  
huid. Het uitgezonden geluid wordt 
teruggekaatst(echo) door de verschil-
lende structuren in het lichaam. Het 
teruggekaatste geluid wordt omgezet 
in beeld op een monitor.

TOEPASSING
Echo wordt ingezet voor de beoordeling 

van verschillende aandoeningen. Hier-
bij is te denken aan sportblessures, 
schouderklachten, heupklachten, knie- 
klachten, elleboogklachten, hielspoor-
klachten en enkelklachten. De fysio-
therapeutische behandeling kan met 
echo doelgerichter zijn.

Ook kan in sommige gevallen de 
voortgang van de behandeling met 
echo worden beoordeeld. Soms komt 
het voor dat u naar aanleiding van 
een echo terugverwezen wordt naar 
de huisarts. Echografie is niet altijd 
noodzakelijk, uw therapeut kan u 
hier meer over vertellen. Voor meer 
informatie, www.fysio-debleek.nl.

De Enschedese Philatelisten Vereni-
ging heeft in het gebouw van Speeltuin 
’t Heelal een nieuwe vergaderruimte 
voor de maandelijkse bijeenkomsten 
gevonden.

Het bestuur van de E.P.V, is erg blij 
met deze mooie , ruime en gezellige 
accommodatie op het Twekkelerveld 
en zij hoopt hier nog vele jaren te 
mogen blijven vergaderen op de 4e 
maandagavond van de maand.

Misschien zijn er in onze wijk nog 
verzamelaars die denken” hé dat is 

mooi dichtbij” U bent van harte welkom, 
er wordt op deze avonden niet alleen 
vergaderd, maar er kan ook geruild 
worden en er zijn een 2 tal veilingen 
met EPV kavels en eigen ingebrachte 
postzegel spullen die op deze avonden 
van eigenaar verwisselen!

Er is koffie en andere drankjes zijn 
te verkrijgen voor zeer aangename 
prijzen”

Nederlandse nieuwtjes op postzegel-
gebied zijn hier ook aan te schaffen via 
Henk Kölner van Post NL/ Collect Club.

Dus met andere woorden u bent meer 
dan welkom op onze Verenigingsavond 
in ’t Heelal op 28 februari, 28 maart, 25 
april, 23 mei en 27 juni (na vakantie 
beginnen we natuurlijk weer. 
”
Wilt u meer weten dan kunt u ook 
Uw vraag stellen via de mail: epv-
enschede@ziggo.nl 

W hebben natuurlijk ook een website: 
www.enschedese-phi latel isten-
vereniging.nl hierop staat ook diverse 
info en data aangegeven

Hopelijk tot ziens!

Secretaris EPV 
Gerard Stegeman

Februari 2021 Februari 2022



Vanwege grote animo organiseren IVN 
Enschede en IVN Haaksbergen vanaf 
september 2022 weer een opleiding voor 
Landschapsgidsen.

IVN, Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid, is sinds de 
oprichting in 1960 uitgegroeid tot een 
natuurorganisatie met ca. 160 afdelingen 
over heel Nederland met duizenden 
actieve vrijwilligers. IVN heeft als doel 
mensen bij de natuur te betrekken en 
jong en oud laten beleven hoe leuk, 
leerzaam, gezond én belangrijk onze 
natuur is.

IVN Enschede en IVN Haaksbergen zijn in 
Twente twee IVN-afdelingen die zich met 
plezier inzetten op het gebied van milieu, 
natuureducatie en duurzaamheid. Vooral 
door het stimuleren van natuurbeleving 

willen zij de liefde en kennis voor de 
natuur delen. 

Naast publieksactiviteiten en speciale 
bijeenkomsten voor leden hebben zij in 
2021 de handen ineengeslagen en samen 
een LandschapsGidsenOpleiding van 
een jaar georganiseerd, afwisselend in 
Haaksbergen en in Enschede. Vanwege 
de grote animo en het enthousiasme van 
de deelnemers is besloten om in 2022 en 
2023 een nieuwe opleiding te verzorgen. 

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen 
met een hart voor de natuur. U leert over 
onderwerpen als het ontstaan van het 
landschap, de wisselwerking tussen de 
natuur en de omgeving, de ecologie en de 
flora (planten) en de fauna (dieren). 

Noteert u vast de datum van de 

vrijblijvende infoavond in uw agenda: 
donderdag 21 april 2022. Meer 
informatie vindt u over een paar weken 

op de websites van IVN Enschede en IVN 
Haaksbergen. De voorbereidingen zijn al 
in volle gang.”

Landschapsgidsenopleiding (LGO)

Denk je er over na om een show te bezoeken in ons theater, 
of wil je zelf een feest organiseren maar heb je een vraag? 
Neem gerust contact met ons op.

Rigtersbleek-Zandvoort 10 (zaal 0.11), 7521 BE Enschede, 
06-24589331, info@mystiektheater.nl
GRATIS PARKEREN

vrijdag 18 februari 2022 20:00 uur
TOR ON TOUR: 
GERLO HESSELINK QUARTET
‘‘Ik ken niemand die zo mooi kan 
zingen...op een saxofoon" (Karen 
Vrijburg, jazzvocaliste) Gerlo Hesselink 
is geen onbekende op het podium 
van De Tor. Als lid van de Dual City 
Concert Band, de New Sound Jazz 
Machine, Demi-Seq, het Millennium 
Jazz Orchestra, The Ramblers” en dan 
vergeten we vast nog wel een paar”.

zaterdag 19 februari 2022 19:30 uur
HORROR MOVIE SHOW
Als jij ook smult van dans, drama 
en diner met een glimlach, dan is de 
Horror Movie Show echt wat voor jou! 
De show biedt je dan een avondvullend 
programma met een tocht door het 
spannende labyrint en geweldig 
entertainment. VAN MOULIN ROUGE 
NAAR GREASE Je gaat van de Moulin 
Rouge naar de zinderende jungle van 
Afrika, en ontdekt welke dansstijlen 
hierbij horen. 

zondag 20 februari 2022 20:00 uur
NIXTIEK: TWELVE BAR BLUES BAND 
(12BBB)
Twelve Bar Blues Band (12BBB) 
Hoe kan een traditionele bluesband 
zich anders noemen dan ‘Twelve 
Bar Blues Band’. Logischer kan het 
bijna haast niet en dat moeten ook 
Jan J. Scherpenzeel aka J. J. Sharp en 
Kees Dusink gedacht hebben toen ze 
een naam zochten om hun band te 
noemen.

donderdag 24 februari 2022 18:00 uur
HEERLIJKE TAPAS MET 
DE ZINGENDE OBERS
Heb je zin om met je vriend, vriendin, 
man, vrouw, zoon, dochter, buurvrouw, 
collega, noem maar op, gezellig uit 
eten te gaan en wil je wel wat anders 
dan zomaar een restaurant? Heerlijke 
diverse gerechten en elke keer weer 
anders? Laat je simpelweg verrassen” 

Eet dan lekker een avondje waarbij De 
Zingende Obers alles verzorgen. 

vrijdag 25 februari 2022 20:30 uur
DE TOR ON TOUR: “
DE CAL Y CANTO Y ARENA”
Camarón de la Isla uit Alegrías de Cádiz; 
Een ode aan het leven, aan vrijheid 
en aan Cádiz Flamencojazz trio in 
een unieke bezetting. Los Hermanos 
Martínez y Morelo is het nieuwe trio 
rondom gitarist Eric Vaarzon Morel en 
saxofonisten Juan Martínez, Miguel 
Martínez.

zaterdag 26 februari 2022 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
Hoeveel onheilspellende gebeurtenis-
sen kun jij aan? Kom naar de House 
of Horror dinnershow van het 
Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt”†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld!

zondag 27 februari 2022 15:30 uur
NIXTIEK: LIVING ROOM HEROES
Vrienden van NiX presenteert : Living 
Room Heroes De New Roots, Southern 
soul rock met New Orleans invloeden 
van Living Room Heroes heeft veel 
raakvlakken met artiesten als The 
Woodbrothers, The Black Crowes, 
Tedeschi Trucks band en Dr John. 
Van klein en zoet naar opzwepend 
en energiek, van rauw en vuil naar 
dromerig mooi.

zondag 6 maart 2022 16:00 uur
CRAZY SUNDAY MET DASOUL EN 
FISHERMANS FRIENDS
Een heerlijke zondagmiddag met 
DaSoul en Fishermans Friends!! 
DaSoul Feelgood music brought to you 
by six soulbrothers. Hit the floor and 

stamp your feet! Fishermans Friends 
Fishermans Friends is opgericht in 
2014 door een vriendengroep die de 
passie deelt voor jaren 80 muziek. 
Vooral de Westcoast muziek spreekt 
de bandleden aan.

donderdag 10 maart 2022 19:00 uur
MOORDSPEL
Jack’s Road House Ontrafel samen met 
je vriendengroep, familie of collega’s 
complotten bij dit Moordspel. Laat je 
meeslepen in een web van complotten 
en ontdek dat iedereen verdacht 
is. Leer elkaar nog beter kennen en 
kijk hoe goed jullie op elkaar zijn 
ingespeeld. De ideale avond wanneer 
je teambuilding met een bedrijfsuitje 
wilt combineren of een avond met je 
vrienden of familie om nog lang over 
na te praten.

vrijdag 11 maart 2022 20:30 uur
DE TOR ON TOUR: ARTVARK SAX 
QUARTET AND DRUMS UNITED
Artvark Saxophone Quartet duikt diep 
in de World of Groove. Hun partner 
in crime is bij deze gelegenheid het 
machtige collectief Drums United 
onder leiding van Lucas van Merwijk.

Zaterdag 12 maart 2022 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
Hoeveel onheilspellende gebeurtenis-
sen kun jij aan? Kom naar de House 
of Horror dinnershow van het 
Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt”†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld!

zondag 13 maart 2022 15:30 uur
NIXTIEK: DEAD BRONCO (USA/SP)
Vrienden van NiX presenteert : Dead 
Bronco (USA/SP) Echte outlaw music: 

De Spaanse mannen van Dead Bronco 
klinken als rasechte Amerikanen in hun 
mix van country en western, vermengd 
met punk, rockabilly, folk, hotjazz en 
swing. Aangevoerd door Amerikaan 
Matt Horan knallen deze gasten sinds 
2013 door Europa om hun American 
Roots Movement te verspreiden.

donderdag 17 maart 2022 18:00 uur
HEERLIJKE TAPAS MET 
DE ZINGENDE OBERS
Heb je zin om met je vriend, vriendin, 
man, vrouw, zoon, dochter, buurvrouw, 
collega, noem maar op, gezellig uit 
eten te gaan en wil je wel wat anders 
dan zomaar een restaurant? Heerlijke 
diverse gerechten en elke keer weer 
anders? Laat je simpelweg verrassen” 
Eet dan lekker een avondje waarbij De 
Zingende Obers alles verzorgen.

zaterdag 19 maart 2022 19:30 uur
HORROR MOVIE SHOW
Als jij ook smult van dans, drama 
en diner met een glimlach, dan is de 
Horror Movie Show echt wat voor jou! 
De show biedt je dan een avondvullend 
programma met een tocht door het 
spannende labyrint en geweldig 
entertainment. VAN MOULIN ROUGE 
NAAR GREASE Je gaat van de Moulin 
Rouge naar de zinderende jungle van 
Afrika, en ontdekt welke dansstijlen 
hierbij horen.

Zondag 20 maart 2022 16:00 uur
CRAZY SUNDAY MET ST. JOHN’S 
FAMILY EN INDEEDS
Een heerlijke zondagmiddag met St. 
John’s Family & Indeeds St. John’s 
Family Real Old Soul from the sixties! 
Ze kunnen niet wachten en staan te 
trappelen om weer de bühne op te gaan. 
St. John’s Family, ontstaan in de sixties 
in Enschede, speelt soulnummers van 
Wilson Pickett, James Brown, Sam & 
Dave, Solomon Burke, Arthur Conley en 
niet te vergeten Otis Redding.

Programma Mystiek Theater



13Verenigingen kampen steeds vaker 
met leden die de club verlaten. Speciaal 
voor verenigingen organiseert Sportaal 
een Studio Sportaal ‘Welkom bij de 
Club’ op donderdagavond 17 februari. 

Hoe zorg je ervoor dat nieuwe leden 
en vrijwilligers zich welkom voelen 
bij jouw club? Start2Create begeleidt 

de bijeenkomst in de Diekmanhal 
en zorgt dat het brein van de 
sportverenigingen op scherp gezet 
wordt. Deskundigheidsbevordering, 
interactie, snelheid en een lach 
gegarandeerd. 

Met de juiste communicatie kun je veel 
bereiken. Tijdens de komende Studio 

Sportaal leer je om met andere ogen 
naar jouw vereniging te kijken. Hoe 
kun je vrijwilligers en sporters binden 
en behouden? Sportverenigingen leren 
anders denken door middel van creatief 
denken tools. Anders denken dan in 
de gebaande paden levert concrete en 
soms ook unieke plannen op. 

De bijeenkomst van Studio Sportaal 
is op donderdag 17 februari van 19.30 
- 21.30 uur. Inloop is vanaf 19.15 uur 
in de Diekmanhal, kantoor Sportaal 
(eerste verdieping). Sportverenigingen 
uit Enschede kunnen gratis meedoen 
en zich aanmelden via de website 
van Sportaal: www.sportaal.nl/
activiteiten/studio-sportaal/

Het belang van binden en 
behouden van leden en vrijwilligers

De koplopers met een eigen woning 
hebben besloten te gaan samenwerken 
met de Coöperatie Enschede Energie 
(CEE).

Wij willen het volgende gaan doen:
• in nauwe samenwerking met de 

gemeente, woningbouwcorporaties 
en andere lokale/regionale partners, 

• mensen duurzaam aanhaken, 
verenigen,

• bewoners van informatie voorzien, 
ontwikkelingen bijhouden, hierover 
communiceren, 

• gezamenlijk inkopen op alles (*), dus 
advisering, isolatie, transitie zowel 
individueel als collectief en indien 
nodig een eigen warmtenet(je) 
aanleggen

• en wij willen inwoners van lokale 
groene elektriciteit en 100% CO2 
gecompenseerd gas voorzien, 
het liefst vanuit een fysieke 
energiewinkel, 

• anders gezegd een betrouwbare 
partner zijn bij de verduurzaming 
van Enschede met een begin in 
Twekkelerveld.

Een hele mond vol zul je denken, maar 
het geeft aan hoe onwijs complex dit 
onderwerp is, er komt zoveel bij kijken, 
dat deze klus de grootste klus van na de 
oorlog wordt genoemd.

EVEN EEN KORTE SCHETS VAN DE CEE
De Coöperatie Enschede Energie (CEE) is 
in 2016 opgericht door actieve inwoners 
van Enschede die zich ten doel hebben 
gesteld de stad te verduurzamen. Drie 
activiteiten dragen daaraan bij: 
1.  Het opwekken van energie. Inmiddels 

heeft CEE zo’n 25 grote, collectieve 
daken gerealiseerd en is vergunning 

verkregen voor en gestart met de 
aanleg van drie zonneparken. 

2.  Het leveren van lokale, duurzaam 
opgewekte stroom aan Enschedese 
huishoudens.

3.  Het adviseren van haar leden op het 
gebied van verduurzaming van eigen 
woning.

CEE heeft zich tot nu toe geconcentreerd 
op de eerste twee activiteiten maar ze 
heeft voor ogen om de derde erbij op te 
nemen. Onder andere omdat veel burgers 
door gebrek aan kennis door de bomen 
het bos niet meer zien. Door de actuele 
prijsstijgingen van energie merken we op 
dat de behoefte om de eigen woning te 
verduurzamen steeds groter wordt.

Wij als koplopers hebben bij CEE 
aangeklopt om samen te werken. Dat 
kwam eigenlijk mooi uit want de CEE 
wilde zich verder ontwikkelen, breder, 
meer richting de verduurzaming van 
de eigen woning – precies wat wij 
aan het doen zijn in Twekkelerveld. In 
de kennismakingsperiode hebben we 
gemerkt dat er veel enthousiasme en 
kennis is bij de leden. De ruim 500 leden 
zijn allemaal bewoners. De afgelopen 5 
jaar hebben ze al heel veel werk verzet 
en ervaring opgedaan. Dat in combinatie 
met de passie maakt dat wij ons 
welkom voelden. We zijn daarom met 
de gemeente in gesprek gegaan over 
hoe we kunnen gaan samenwerken. We 
kunnen simpelweg niet zonder elkaar. 
Een aantal koplopers doet al mee de 
CEE-acties of is zelfs al lid geworden! 
Kijk voor meer informatie gerust eens op 
hun site: www.enschede-energie.nl
Intussen wordt het onderzoeksrapport 
van TAUW afgerond. Daarin worden 

per huizensoort scenario’s geschetst 
en doorgerekend. Als het goed is 
komen de koplopers als een soort van 
ambassadeurs daar bij u op terug! 
Daarna moet er een concreet plan 
gaan komen, met alles erop en eraan. 
Het gaat dan over isoleren en over de 
verschillende mogelijkheden om van het 
aardgas af te gaan en over zo ongeveer 
het belangrijkste ‘wat gaat het kosten?’ 
en ‘wie gaat dat (hoe) betalen?’

Maar stap-voor-stap, dus nu eerst 
het TAUW rapport en hoe de uitkomst 
daarvan met alle Twekkelervelders te 
delen. We blijven samen ploeteren om 
mee te helpen in 2050 CO2-neutraal te 
zijn/worden.

(*) Op de achtergrond speelt van alles: 
uitstel van de vaststelling van de 
Transitievisie Warmte, de explosief 
gestegen energieprijzen, de overheid 
die probeert te helpen en daaruit 
voortvloeiend de gemeente die 
binnenkort komt met een actie voor 
gezamenlijke inkoop, dit is NIET de actie 
die wij in de planning hebben!

BEPT - MET ELKAAR MAKEN WE DE WIJK
Op dit ogenblik zijn we met z’n 
drieën. Bovenstaande onderwerpen 
vragen veel tijd. Daardoor schuiven 
andere belangrijke onderwerpen als 
armoede, eenzaamheid, (verkeers)
veiligheid, wateroverlast en het wijkplan 
Nieuw Twekkelerveld helaas naar de 
achtergrond. 

Denk je, het is belangrijk dat daar ook 
wat aan gedaan wordt, schroom niet en 
mail ons (info@bept.nu) , dan gaan we in 
gesprek!

HEB JIJ AL GEBEPT MET BEPT? 
Heb je zèlf 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.

Jammer genoeg mochten wij in 
februari nog niet starten met een 
nieuwe serie bijeenkomsten van het 
Alzheimer Café in Wijkcentrum De 
Roef Pastoor Geertmanstraat 17 in 
Enschede.

De eerste bijeenkomst is nu 7 
maart met als thema: De rol van de 
Geheugenpoli en wat kunt U daarvan 
verwachten? Voor de Thema’s van de 
komende avonden zijn afhankelijk 
van de agenda’s van de gastsprekers 
en zullen wij zodra mogelijk met U 
communiceren!

Graag willen wij U nogmaals wijzen 
op de Alzheimer Telefoon, die gebeld 
kan worden als U behoefte heeft aan 
een luisterend oor of advies. Deze is 
dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 23.00 
op telefoon nummer 0800-5088.

Ons Alzheimer Café heeft ook een 
eigen facebookpagina, te vinden op de 
naam: Alzheimercafé Enschede. Hierop 
zullen ook de actuele ontwikkelingen 
worden vermeld.

Graag tot ziens in maart en hopen 
dat wij zonder Coronabeperkingen dit 
jaar verder kunnen met onze thema 
avonden!

Met vriendelijke groet,
Wil Varwijk, 

Coördinator 
Alzheimer Café Enschede
w.varwijk@alifa.nl

Altzheimer Café - De rol van de Geheugenpoli

Aardgasvrij Twekkelerveld - Mooie Stap
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Storm Corrie waait over en langs 
mijn huis, en de regen klettert hard 
tegen de ruiten. Hoewel het voorjaar 
binnenkort weer zijn intrede zal doen, 
is er daarbuiten nog weinig van te 
merken. Wel is dit herfstweer ideaal 
om een leuk en informatief stukje 
voor deze wijkkrant te typen. Ik ga 
u de komende maanden meenemen 
in “The Road to het WMC”. In deze 
maandelijkse stukjes gaan we u van 
voor en achter de schermen vertellen 
hoe wij ons gaan voorbereiden op het 
WMC. Verder houden we interviews 
met instructeurs en gaan we met 
arrangeurs van de muzikale stukken 
om tafel om deze stukken te ontleden. 
Maar we beginnen bij het begin 
namelijk het ontstaan van het WMC.

GESCHIEDENIS WMC. 1951
Het Zuid-Limburgse Kerkrade is een 
stad met een rijke historie die begint 
met de ontdekking van steenkool in 
de bodem. De mijnen zorgden voor 
veel werkgelegenheid en zodoende 
voor een ongekende economische 
groei. Dat bood een vruchtbare 
voedingsbodem voor het ontstaan 
van een levendige muziekcultuur. 
Harmonieën en fanfares vormden 
belangrijke bouwstenen voor het 
culturele en sociale leven in Kerkrade. 
De blaasmuziek zit diep in het DNA 
van Kerkrade en haar inwoners. Het is 
dan ook niet toevallig dat er in de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog, terwijl 
Europa werkte aan de wederopbouw, 
het idee ontstond om in Kerkrade 
een vierjaarlijks blaasmuziekfestival 
te organiseren. In 1951 vond de 
eerste editie van het Wereld Muziek 
Concours (WMC) plaats in de stad. 
In de decennia daarna ontwikkelde 
WMC zich tot een van de belangrijkste 
blaasmuziekfestivals ter wereld en 
kreeg het festival een wezenlijke 
ontwikkelfunctie in de sector.
BLAASMUZIEKFESTIVAL 
VOOR DE WERELD
Het Wereld Muziek Concours (WMC) 
is vooral een muzikaal feest. Het 
festival, dat sinds 1951 iedere vier 
jaar plaatsvindt in Kerkrade, is een 

ontmoetingsplek waar muzikanten 
en bezoekers met uiteenlopende 
achtergronden elkaar treffen en 
waar culturen samenkomen om in 
gezamenlijkheid muziek te maken. 
WMC biedt een platform voor een 
concours op wereldniveau, maar staat 
vooral voor verbinding tussen mensen, 
voor waardevolle cross-overs in de 
blaasmuziek en voor interessante 
muzikale experimenten.

BEGRIP
WMC ontwikkelde zich gedurende de 
afgelopen zeventig jaar tot een begrip 
in de nationale en internationale 
muziekwereld. Muzikanten en 
orkesten ontlenen aan hun deelname 
aan WMC-status en aanzien. Succes 
in Kerkrade betekent dat je je in de vier 
daaropvolgende jaren wereldkampioen 
mag noemen. Tevens vervult WMC als 
sinds jaar en dag een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van jurysystemen 
en wedstrijdformats. Ook gaan 
er tijdens het festival invloedrijke 
en baanbrekende composities in 
première. De organisatie heeft kortom 
een spilfunctie in de wereld van de 
blaasmuziek en is bij uitstek het meest 

prestigieuze festival voor de harmonie, 
fanfare, percussie en mars- en show.

Tijdens WMC 2022 verwacht de 
organisatie opnieuw meer dan 20.000 
muzikanten en 300.000 bezoekers te 
verwelkomen in de stad. 

MARSWEDSTRIJDEN
De Marswedstrijd kent zijn oorsprong 
in de klassieke Europese militaire 
Marstraditie. Een mars kan op Anglo-
Amerikaanse leest geschoeid zijn, maar 
kan ook ontstaan zijn aan het Franse 
of Pruisische hof. Deze van oudsher 
vertegenwoordigde stromingen worden 
tijdens WMC verrijkt met verrassende 
optredens van muziekculturen uit het 
Verre Oosten en Zuid-Amerika.

De mars wordt uitgevoerd op een 
vast stratenparcours. De route en de 
muziekkeuze zijn voor alle divisies 
vrij, maar moeten qua niveau wel 
passen binnen de divisie waarin bands 
deelnemen. Tijdens de uitvoering van 
de mars moeten deelnemende bands 
ten minste één richtingsverandering 
naar links of rechts en één countermars 
uitvoeren. Deelnemers zijn vrij om 

te kiezen in welke stijl zij marcheren 
en welke richtingsveranderingen en 
countermarsen uitgevoerd worden. 
Creativiteit en nauwkeurigheid zijn, 
naast muzikaliteit en uniformiteit, 
maatgevend. De band moet gedurende 
de uitvoering in een constante 
voorwaartse richting voortbewegen, 
zonder te stoppen of de pas markeren. 
Aan het einde van de uitvoering wordt 
haltgehouden voor de hoofdtribune.

Show- & Marchingband EVC mag op 
zondag 24 juli 2022 om 14:50 uur in 
het parkstad Limburg stadium haar 
performance laten zien. Een hele 
happening, het is namelijk de eerste 
keer in haar bestaan dat EVC deelneemt 
aan het WMC. Een unieke gebeurtenis 
voor zowel jong als oud.

In deel 2 (editie maart) gaan we de te 
spelen werken behandelen.

Show- & Marchingband EVC

Martijn Broshuis
voorzitter

Show and Marchingband EVC: 
The road to het WMC 2022 | deel 1

MAANDAG
Lunchteam 09.00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk 09.00 - 17.00 uur
Nieuw Begin Enschede 10.00 - 16.00 uur
Wijkteam 12.00 - 17.00 uur
Stichting Move 09.00 - 17.00 uur
Lees & Schrijfhuis 09.30 - 11.00 uur 

DINSDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Alifa Jongerenwerk  13.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Enschede 
Voorleesexpress  12.00 - 17.00 uur

WOENSDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkwijzer  12.00 - 17.00 uur

Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Stichting Move  09.00 - 17.00 uur
Focus  09.00 - 17.00 uur
Stadsdeelmanagement 09.00 - 12.00 uur

DONDERDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkwijzer  14.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Stichting Move  09.00 - 17.00 uur
Nieuw Begin Enschede  10:00 - 16:00 uur
Creatief met Doret  14.00 - 16.00 uur

VRIJDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Bibliotheek Enschede 
Voorleesexpress  12.00 - 17.00 uur

GEBRUIKERS VAN ‘T PROATHUUS
• De Wijkwijzer
• Het Schoollunch team Enschede
• Creatief met Doret
• Stichting Move Enschede
• Twentse Alliantie wijkwerk
• Stadsdeelmanagement Noord
• Wijkteam Twekkelerveld
• Nieuw Twekkelerveld
• Nieuw Begin Enschede
• Alifa lees & schrijfhuis Noord
• Alifa Jongerenwerk
• Alifa Opgroeien & opgroeien
• Alifa Welzijn senioren
• Sportaal
• Focus hulpverlening

Dagelijkse activiteiten in ’t Proathuus
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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  4786428
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: 
€ 4,25 per maand

Jaarabonnement:  
€ 50,00 per jaar

Computerspreekuur 
Elke laatste woensdag 
van de maand 
10.00 -12.00 uur

InformatieDMBE klimt weer uit haar dal
Op het moment van schrijven worden 
de corona maatregelen iets meer 
losgelaten, we willen zo graag zonder die 
maatregelen kunnen leven. Maar het is 
nog even niet anders.

Met het benodigde geld voor de dak-
renovatie gaat wat beter, ook o.a. door de 
inzet van onze jeugdcommissie met een 
statiegeldflessen actie!

De actie van Big smile for a Child met de 
oliebollenverkoop bij het DMBE-gebouw 
was een doorslaand succes! En ook 
daarvoor geven wij als DMBE graag onze 
medewerking! 12 Juni is weer de Ride 
out met de start bij ons gebouw en dat is 
weer een enorm spektakel.

DRUMFANFARE.
Sinds een paar weken mogen we ook 
weer repeteren en lesgeven bij de 
vereniging. Het is om te zien hoe de 
mensen elkaar weer op gepaste afstand 
opzoeken en weer het plezier van het 
musiceren individueel of samen weer 
beoefenen.

Het concert dat we zouden geven in 
december wordt in ieder geval verplaatst 
en de datum zal nog worden bekend 
gemaakt. We zijn druk bezig met het 
repertoire van het decemberconcert dat 
geen doorgang kon vinden.

Ook zijn we bezig met ons repertoire voor 
het carnaval en dan vooral de optochten 
in februari, tenminste als die doorgaan!
Ondertussen wordt er ook weer druk 
gekeken naar nieuwe muziek voor de 
komende optredens die in het verschiet 
liggen. En dat belooft wat mensen!

TWIRL.
De dames zijn ook weer druk aan het 
oefenen geslagen. Nog even als solo’s 
maar als de corona maatregelen verder 
worden versoepeld natuurlijk ook weer 
met duo’s e.d. Dinsdagavond is hun 
repetitietijd in ons gebouw. Kom gerust 
eens kijken of meedoen!

OOSTER BLOASKAPEL.
Ook weer druk aan de slag met het 
carnavalsgebeuren en nieuwe muziek 
die ze hebben ingekocht bij de diverse 
uitgeverijen. Ze staan echt te popelen 
om weer aan de gang te mogen gaan.

STAGEBAND.
Nog niet veel nieuws wat het repeteren 
aangaat. Het staat even op een laag pitje 
maar ze hopen ook op betere tijden. 
Wil je wel musiceren maar niet meer in 
een uniform lopen? Dan ben je daar op de 
juiste plaats. Ook de muziek is aangepast 
op het kunnen van de diverse spelers en 
speelsters. En dat betekent ook erg leuke 
muziek dus.

Belangstelling? Neem eens contact op 
met info@dmbe.nl, daar helpen ze je wel 
verder. Of op de woensdagavond even 
naar ons gebouw om info in te winnen bij 
één van onze bestuursleden.

ZO MAAR.
Of je nou als jongere of oudere muziek 
wil leren spelen en beoefenen kom 
eens vrijblijvend op de woensdagavond 
genieten van onze repetities en 
misschien kunnen we jullie overhalen 
om die wens om te zetten in realiteit. 
Blaasinstrumenten en/of slagwerk is 
misschien jullie doel.

Komt u maar! En als het kan op de 
woensdagavond aan de Herculesstraat 
10 in ons gebouw.

Een informatief praatje bij een oergezel-
lige serieuze vereniging is zo gemaakt.

Wij hopen jullie gauw weer terug te zien 
bij ons of bij een optreden.

Komt U maar,
Mooij

Enschede – Drum- en Marchingband 
Enschede start binnenkort weer met 
een gratis Jong DMBE kids project en 
jij kunt daar ook bij zijn. Wil jij muziek 
maken? Meld je dan nu aan!

We mogen weer en daar zijn we super 
blij mee! Daarom nodigen we alle 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar uit 
die er altijd al van dromen om in een 
muziekorkest te lopen en te spelen. 
Dit is nu je kans om kennis te maken 

met muziek. Wist je dat muziek 
maken een stimulerende invloed 
heeft op de ontwikkeling van het 
brein en van de taalontwikkeling? En 
wist je ook wel dat het samen muziek 
maken zoveel leuker is dan alleen? 
Kom en ervaar en maak je dromen 
waar, meld je vandaag nog aan!

Je wordt dan uitgenodigd voor de 
informatieavond op woensdag 
16 februari om 18.30 uur in ons 

clubgebouw, Herculesstraat 10 in 
Enschede en kun je alle verschillende 
muziekinstrumenten zien en 
proberen. En natuurlijk mag je dan 
ook kijken bij Jong DMBE.

Aanmelden kan via:
jeugdmentor@dmbe.nl
WhatsApp - 06 21222401.

Jong DMBE weer van start!
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VRIJDAG DONDERDAG

WWOOEENNSSDDAAGG
  DDIINNSSDDAAGG

Lipton 100 Theezakjes

ZATERDAGG

 ZONDAG

 Prijswijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden.

*

ELKE DAG EEN MEGASTUNT

     MEGA
DAGD   ALS€

580 ML

440000  GGRR

11  LLIITTEERR

Gulcan Rijst 1 Kg Burcu Augurken in zoetzuur

Setalkel Foul Medammes

Gulcan Knakworsten

Akfa Tomatenpuree

100 ZAKJES

00..9999

118844  GGRR

700 GR

LLoorreennaa  OOlliijjvveennoolliiee

22..9999
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€

JJoohhaann  WWiijjnnoollttssssttrraaaatt  112255  --  112277  

77552211  SSRR  EEnnsscchheeddee

005533  --  773377  00004433

iinnffoo@@ssuuppeerrmmaarrkktt--ttwweekkkkeelleerrvveelldd..nnll

AACCTTIIEE  IISS  GGEELLDDIIGG  TTOOTT  EEIINNDD  FFEEBBRRUUAARRII
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