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Bijna elke dag zie je wel eens op een milieu-eiland of 
ondergrondse container dat er afval rondslingert, dat 
is niet de milieudienst die het laat afweten, het komt 
wel eens voor dat containers vol zijn, vervolgens wordt 
het afval toch slordig achter gelaten. Daarbij handelen 
mensen zonder geweten of te weten dat dit zo niet kan 
om hun afval op deze wijze achtertelaten. De oplossing: 
kijk/zoek naar een ander milieueiland!

Zo ook op de kruising Zonstraat Olieslagweg. Naast de 
oranje container bestemd voor plastic afval. Zoals op 
bijgevoegde foto te zien is, is er op brutale wijze gedumpt. 
En hierbij is gebruik gemaakt van een transport karretje 
dat eigendom is van Leen Bakker en gevestigd op het 
Schuttersveld. Dit is te zien bovenop het houtafval, er 
hangt een label aan met boven genoemde naam. 

Kennelijk is het nogal lastig om het geleende karretje 
terug te brengen. Dergelijk acties of gedrag verdienen 
geen schoonheidsprijs en dat is voorzichtig uitgedrukt. 
Van dergelijk ontwikkelingen wordt de wijk niet mooier 
en de buurtbewoner niet vrolijk .

Afval gedumpt!

Rust zacht
Deze poes heeft het helaas niet overleefd.

Op 30-1-20 is in de Jupiterstraat ter hoogte van de 
Venusstraat deze poes aangereden. Toen ik deze 
straat in fietste zag ik haar liggen, alsof ze sliep. Maar 
door de kou kwam het me onnatuurlijk voor. De vrouw 
op het hoekje zag het tragische ongeval gebeuren en 
zij heeft de dierenambulance gebeld. Deze hadden het 
druk en lieten lang op zich wachten. Het baasje van 
deze mooie poes hoeft nu niet meer in onzekerheid  
te zijn.

Marie Rutgers,  Marsplantsoen



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!

Colofon

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

• Elke dinsdagmiddag een Financieel Repair Café (gratis)

•  hulp op financieel-, en administratief gebied, bezwaarschriften 

schrijven, formulieren invullen of verzoeken indienen 

• Omdat we een klik hebben met Tukkers

Rigtersbleek - Aalten 4  •  7521 RB Enschede
T. 085 - 0160671  •  contact@metnklik.nl   

SPECIALIST IN BELASTINGADVIES, 
BEWINDVOERING EN BUDGETBEHEER

www.metnklik.nl

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



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 
10 mrt | 14 apr  | 12 mei  
9 jun | 1 sep | 29 sep  
27 okt | 24 nov

VERSCHIJNINGSDATA
24 mrt | 28 apr | 26 mei
23 jun | 15 sep | 13 okt 
10 nov | 8 dec

Colofon

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU
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Circus Tijdgeest Enschede

Locatie: Speeltuin Kozakkenpark G.J. 
van Heekstraat 14. 7521 EG Enschede.

Maandag middag:
15:00 - 16:30 uur.
€ 1,50 per deelnemer per keer.

Maandag avond:
(16 jaar en ouder)
19:00 - 21:00 uur.

Dinsdag middag:
15:00 - 16:30 uur.
€ 1,50 per deelnemer per keer.
16:30 - 17:30

Eenwielerles voor de liefhebbers. 
Deelname voor het hele jaar (de 
maandag- en dinsdagmiddag) is € 60,-. 
In de basisschoolvakanties zijn er geen 
workshops op het kozakkenpark.

Komende evenementen:
Doe Mee Festival 2020.  Op het kozak-
kenpark met echte circus tent van 28 
april tot 3 mei 2020.

Wij organiseren ook in overleg:
- Workshop weken met of zonder
   circus tent
-  Dagdeel Workshops voor o.a. scholen, 

buurtverenigingen, sportverenigingen
Wilt u een workshop samen met ons 

organiseren en heeft u vragen over 
het organiseren van workshop weken/
dagdeel workshops (denk hierbij aan 
datums, locaties, tijden, prijzen etc.) ?

Stuur dan een mail naar:
info@circustijdgeest.nl

Of kijk op:
www.facebook.com/CircusTijdgeest
www.circustijdgeest.nl

De Reparatiekamer
De eerstvolgende reparatiekamer is de 
eerste dinsdag van de maand maart bij 
Livio in het Grand Cafe.

Eens in de maand is het een gezellige 
drukte in de gemeenschappelijke 
ruimte van het Livio gebouw aan de 
Schorpioenstraat. Elke eerst dinsdag-

middag van de maand wordt daar de 
reparatiekamer gehouden. Een kapot 
koffiezetapparaat? Misschien kan het 
nog gerepareerd worden. Een cd-speler 
die niet meer werkt? Ook daar kan naar 
gekeken worden. En ook kapotte kleding 
kan vaak nog een ronde mee na reparatie. 
Voor kleine reparaties als bijvoorbeeld 
een zoom uit de rok/broek of een rok 
die korter moet. Hiervoor zitten enkele 
dames klaar met de naaimachine om 
het probleem te verhelpen. Een aantal 
kledingstukken kunnen alleen in overleg 
wellicht gerepareerd worden (geen 
ritsen). Waar u kunt, helpt u mee en 
anders drinkt u een kop koffie of thee 
(gratis) terwijl de vrijwilligers voor u aan 
de slag gaan. Soms kunt u ook nog wat 
opsteken van het werk dat zij doen en 
kunt u een volgende reparatie wellicht 
zelf doen.

De reparaties zijn helemaal gratis, (een 
kleine gift wordt gewaardeerd). Soms 

moet er een onderdeel gekocht worden, 
deze kosten zijn dan voor uzelf. Het is 
wel prettig wanneer te repareren kleding 
eerst gewassen wordt. 

Heeft u niets te repareren? Ook dan bent 
u welkom voor een kopje koffie of thee 
en een praatje. Bij de reparatiekamer 
werken vrijwilligers die op verschillende 
technische gebieden ervaring hebben.
De reparatiekamer wordt gehouden 
elke eerste dinsdag van de maand van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Behalve in de 
vakantieperiode juli en augustus.

De Reparatiekamer is een samenwer-
kingsproject van Livio, Power/Alifa.
Door de hoofdingang en op de linkerzijde 
bevindt zich het Grand café.

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

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

VIERDE AED IN DE WIJK
Eindelijk wordt onze vierde AED in de wijk 
geplaatst. Deze AED komt bij speeltuin 
Het Kozakkenpark te hangen aan de 
kant van de G.J. v Heekstraat. Nu zijn er 
in totaal 4 en wel aan Mercuriusstraat, 
speeltuin Het Heelal, De Melkweg en het 
Kozakkenpark. 
Natuurlijk zijn we weer benieuwd waar 
u/jij als bewoner mee komt als aanvraag. 
Heeft u een goed idee of plan mail ons dan. 
Ons mailadres is: wijkbudgetaanvraag@
twekkelerview.nl. U wordt dan door 
ons benaderd over uw idee en wordt 
uitgenodigd bij de commissie. Ook voor 
vragen mag U ons mailen. Wij hopen op 
mooie aanvragen dit jaar. 

BESTEDINGEN   
Het samenwerkingsverband organiseert  
grote activiteiten, zoals de carnavals-
optocht in Twekkelerveld, ook wordt  
aandacht besteed aan armoedebestrij-
ding, dit terug te zien in de bestedingen 
van het Wijkbudget. 

Er zijn mooie resultaten geboekt in de  
openbare ruimte. Ook is er budget 
uitgetrokken voor de bestrijding van de 
processierupsen, bijna 90 koolmees-
nestkastjes zijn aangeschaft. Er is 
onder andere budget uitgetrokken 
voor een schoner en duurzamer 
Twekkelerveld, voor zorg en onder-
steuning, voor jeugd en onderwijs, 

Voor werken en duurzaamheid en  
Sociale samenhang/armoede bestrijding 

in de wijk Uw Wijkbudget commissie 
Twekkelerveld.

Nieuws vanuit de Wijkbudgetten



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

NIEUWE FIETS VOOR 2E HANDS PRIJS!NIEUWE FIETS VOOR 2E HANDS PRIJS!NIEUWE FIETS VOOR 2E HANDS PRIJS!NIEUWE FIETS VOOR 2E HANDS PRIJS!

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

799

bestaat 90 jaar

Vakkundig advies 
Premium Service  
Directe levering

9.1

1099.-

Wasmachine WW80M760NOM
• Quickdrive • EcoBubble • Bubble Soak 
• 1600 toeren • Eco Drum Clean 
• Super Speed: wassen in 39 min!
• Digital Inverter motor (10 jaar motorgarantie)  

8KG
A+++

-40%

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

499.-

399.-

399

7KG
A+++

-10%

299Studenten/stadsfi ets Feelgood N3
• Shimano Nexus 3 versnellingen • V-brakes • LED batterijverlichting 
• Handige voordrager • Leverbare in rood en zwart • Comfort zadel

Hier kun je toch geen 

fiets voor huren?!

3 versnellingen

voordrager
achterdrager

verlichting

na €150,- retour

Nu tijdelijk

€150
retour

VOORJAARSVAKANTIE 15 feb t/m 23 feb

MEIVAKANTIE 2019  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
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SLAAP MEE OF DONEER!
Dit wordt een nacht zoals je nog nóóit 
hebt meegemaakt! Op 14 maart ben 
je welkom bij de Sheltersuit Sleep 
Out. Op de Oude Markt in Enschede 
brengen we met elkaar de nacht 
door. Je kan met je eigen slaapzak 
meeslapen óf deelnemers sponsoren. 
Zo vragen we samen aandacht voor de 
daklozen. Maar ook halen we meteen 
geld op, om ze warm te houden met 
Sheltersuits!

WOORDEN ÉN DADEN
Het bedrag dat we met elkaar ophalen 
gaat naar Stichting Sheltersuit. Grote 
kans dat je ze kent van de waterafsto-
tende, windwerende en brandwerende 
jas met een aanritsbare slaapzak. Uit-
gevonden om de overlevingskansen 
van daklozen te vergroten. De sticht-
ing kan met de opbrengsten Shelter-
suits maken én eerlijk uitdelen aan 
daklozen. Dus niet alleen woorden… 
ook daden! Wij, de stad Enschede en 
de deelnemers warmen ons al op. Kom 

jij ook? Sheltersuit Sleep Out 2020 
Start:  zaterdag 14 maart, vanaf 19:00 

uur
Eind:  zondag 15 maart, 07:00 uur
Locatie:  Oude Markt, Enschede
 
ONZE DROOM?
Dat niemand op de wereld het koud 
heeft. Daarom zijn wij nu op zoek naar 
solidariteit en saamhorigheid voor 
de daklozen. Op zaterdag 14 maart 
2020 slapen we met zoveel mogelijk 
deelnemers op de Oude Markt in 
Enschede. Eén nacht in de buitenlucht. 
Om een statement te maken. Om een 
béétje beter te snappen hoe het is. 
Om met de opbrengsten daklozen te 
beschermen tegen de kou.

WIE ZIJN ER DAKLOOS?
Alleen al in Nederland zijn meer dan 
30.000 mensen noodgedwongen op 
straat beland. Wereldwijd slapen 
miljoenen mensen noodgedwongen 
op straat. Het aantal groeit met de 
minuut. De meest voorkomende 

oorzaken zijn armoede, psychische 
problemen, plotseling verlies van werk 
en natuurrampen. Maar natuurlijk 
ook oorlogen: momenteel zoeken 
meer dan een miljoen mensen naar 
onderdak terwijl ze vluchtende zijn 
voor de oorlog in hun thuisland. Wat 
gaat er gebeuren op 14 maart?

Deelnemers nemen zelf een slaapzak 
mee en laten zich voor deze koele 
prestatie sponsoren. Iedereen mag 
doneren en/of langskomen. Wij, de 
stad Enschede én een verrassend 
programma houden iedereen warm. 
Met muziek van o.a. Gerard Ekdom, 
échte verhalen van daklozen en meer. 
De presentatie is in handen van 
Michiel Veenstra.

Verwacht geen groot feest maar een 
bijzondere happening. We kijken 
uit naar een mooie, buitengewone 
avond waar we met goede moed stil 
staan of beter gezegd liggen bij de 
daklozenproblematiek. 

WAT GEBEURT ER MET DE 
OPBRENGSTEN?
Stichting Sheltersuit maakt met de 
opbrengsten de speciale slaapzak-
jassen (Sheltersuits!) én draagt zorg 
voor een juiste en eerlijke distributie 
onder daklozen. Eén Sheltersuit 
maken kost normaliter €300,-. We 
vragen alle deelnemers dan ook dit als 
minimaal streefbedrag aan te houden 
voor de sponsoring.

WAT IS SHELTERSUIT?
De Sheltersuit is een waterafstotende, 
windwerende en brandwerende jas 
met een aanritsbare slaapzak. De 
pakken worden gemaakt in Enschede 
door vrijwilligers, ex-daklozen en 
ex-vluchtelingen. En ook bijzonder: 
Sheltersuits worden geheel gemaakt 
van restmaterialen. Inmiddels zijn er 
Sheltersuits uitgedeeld in o.a. Lesbos, 
Samos, Sarajevo, Edinburg, Londen 
en New York. Check www.sheltersuit.
com voor meer info.

Sheltersuit Sleep Out 14 EN 15 MAART

De wijkkrant Twekkelerveld schreef 
vorige maand of er iets bekend 
was wat er moet gebeuren met het 
prachtige lege terrein van de voormalige 
Textielschool tussen de Schietbaanweg 
en de Hengelosestraat… we gaven een 
aantal mogelijkheden b.v voor onze 
Pensionado’s, mooie hofjes, etc.

Geweldig om afgelopen zaterdag in de 
krant te lezen dat het ROC  dit terrein dit 
schooljaar gaat verkopen!
De vraag is natuurlijk aan wie en wat 
gaat er gebeuren, hopelijk worden er 
woningen  voor  Pensionado’s gebouwd,

het is aan ons wijkbewoners en 
platvormen (Bept, etc.) een oogje in het 
zeil te houden.
Er staat trouwens nog een prachtig 
gebouw al jaren naast deze plek leeg en 
schreeuwt om invulling (reactie op ons 
stukje).

Het ons wel bekende De Assinkhof 
menig Twekkelervelder heeft daar een 
Bruiloft, feestje etc gevierd.. is dit niet 
samen te voegen met het ROC terrein, 
wij als bewoners en redactie van deze 
Wijkkrant hopen op een reactie van de 
betreffende instanties!

Wie weet waar, 
hoe en wanneer? 

Nieuw: Aqua Cardio 
Nederland telt zo’n 1,4 miljoen 
hartpatiënten en elke dag sterven er 
meer dan 100 mensen aan hart en 
vaatziektes. Je hart is het belangrijkste 
orgaan uit je lichaam en daarom is 
het belangrijk dat je je hartspier goed 
traint. Vanaf eind februari kunnen 
hartpatiënten bij Sportaal terecht voor 
een cardio training.

Op donderdagochtend is zwembad 
Aquadrome de plek voor hartpatiënten. 
Onder begeleiding van gediplomeerde 
zwemonderwijzers werk je in het water 
aan je conditie. Deelnemers zullen 
merken dat de longinhoud groter wordt 
en dat ze minder snel buiten adem raken. 

De zweminstuif is vanaf donderdag  
27 februari elke donderdag van 10.30 tot 
12.00 uur. Tijdens deze les gaat men twee 
keer 20 minuten bewegen. De oefeningen 
zijn wisselend in intensiviteit, waardoor 
men met verschillende hartfrequenties 
traint.

OVER SPORTAAL
Wij stimuleren mensen om samen te 
sporten en te zwemmen. Dat doen we 
door sportactiviteiten te organiseren, voor 
veilige en schone sportaccommodaties 
te zorgen en sporten voor iedereen 
bereikbaar te maken. Wij zijn Sportaal, 
spelverdeler in sport. Kijk voor meer 
informatie op www.sportaal.nl.



Speeltuin

De klimaatverandering
Wij vragen ons allemaal wel eens af, komt er nog 
een Elfstedentocht, of zullen we nog eens over het 
Twentekanaal van Enschede naar Hengelo kunnen 
schaatsen?

Op de TH/UT vijvers kon je al snel met een paar 
graden vorst heerlijk schaatsen of met een pak(je) 
sneeuw lekker door de sneeuw rennen en elkaar 
bekogelen. De laatste keer is al weer een aantal 
jaren geleden.

Nu begin februari is het voorjaar al druk bezig, 
sneeuwklokjes, (kerst)rozen, krokussen, er loopt al 
weer van alles uit! Sommigen zullen blij zijn, geen 
sneeuw en geen kou, anderen zullen het missen!

De discussie over ons klimaat is in volle gang, 
hoogstwaarschijnlijk zal de waarheid waarom de 
winter ons in de steek laat wel ergens in het midden 
liggen… een beetje door de mensen en een beetje 
door de natuur!
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Speeltuin
KOFFIE-OCHTEND
Iedere ochtend is er een inloop voor de buurt 
om gezellig bij te kletsen of dingen van alle 
dag te bespreken. Kom gerust langs vrij 
toegangkelijk.

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

Linedance
Op maandagavond linedance. Heeft u belang- 
stelling kom gerust langs en dans mee.  
Tijd 19:30 - 21:30 uur.

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

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

Creatief
Elke woensdag van de maand is er 
creatief, met een wisselend programma. 
Elke maand maken we leuke dingen van 
papier of passend bij het seizoen. Je bent 
van harte welkom van 14.30-16.00 uur op  
Woensdag:   29 januari knutselen met
 wasknijpers 
Woensdag: 4 maart, lama maken 
Woensdag:  11 maart, een mooi vlechtwerkje 

knutselen 
Woensdag:  18 maart, Het is bijna lente dus 

een lente knutsel

Woensdag: 25 maart, dromenvanger maken
Voor het programma , zie facebook.

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

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

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

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

Duitse en Engelse(Ierse) liederen brengen 
we de wisselende gevoelens van die vaak 
geharde en soms ook gevoelige zeebonken 
tot uiting in enerverende optredens.

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

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

Vrijdag : 20 maart
Vrijdag : 27 maart

ZATERDAG
Postzegelbeurs
Iedere derde zaterdag in de maand.
Zaterdag:  21 maart

Rommelmarkt
Op 14 maart organiseert de speeltuin een 
rommelmarkt U kunt hiervoor een tafel 
huren a € 5,50 per tafel. Wilt U reserveren of 
informatie kunt U bellen met T. Rave tel.nr. 
06-13760152

Verwendag
Op zaterdag 28 maart is er bij de speeltuin 
een verwendag van 10.00-16.00 uur. 
Kom gezellig langs er zijn verschillende 
activiteiten. Laat Uw nagels lakken, Uw haar 
knippen of Uw voeten verzorgen. Er komt 
ook een fotograaf. De kinderen kunnen zich 
laten schminken haren laten invlechten. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

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

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

BINGO-AVOND
Met 2x een hoofdprijs van €25,-  
Overige prijzen: boodschappen, 
vleesschotels, koffie.  
Zaal open: 19.00 uur, aanvang: 19.45 uur.
Vrijdag 6 maart

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

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Zaterdag 07-03 en 
21-03 zijn er weer de dansavonden.
Met gratis hapjes, koffie/thee en een kleine 
bingo. Entree € 1,50. Zaal open 18:30 uur
Aanvang 19:30 uur.

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

DAMESGYM 
(elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 
uur). Een uurtje gezellig gymmen om je 
fitter te voelen, of om de stijve spieren 

weer wat losser te maken.  
Deze gymles staat onder deskundige 
leiding van Cynthia Woudstra. De kosten 
zijn € 10,00 p/m inclusief een vers kopje 
koffie. Kom eens een keer kijken, een 
beetje lichaamsbeweging is tenslotte  
voor iedereen goed!

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

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

COUNTRY DANSEN VOOR KOPPELS
Je houdt van Country Muziek en je  
wilt samen met je partner daarop  

leren dansen? Dat kan bij de ‘‘Western 
Couple Dancers". Kom voor kennismaking 
en meer informatie rustig langs.
Wij zijn er elke woensdagavond  
20.00 - 22.30 uur.

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



Kinderen van basisschool Paulus
WERKEN SAMEN MET KUNSTENARES MARIE RUTGERS

Marie Rutgers, een kunstenares uit de 
wijk, had het idee om een hele grote stoel 
van een kennis, samen met kinderen van 
basisschool Paulus te beschilderen in 
een fantasiesfeer.

De groep heeft gekozen voor een oceaan 
met waterdieren op de bodem van de 
stoel. De wereld op de zitting en het 
heelal op de rugleuning. Ze hebben 
met allerlei nieuwe materialen gewerkt: 
sjablonen en stanleymesjes. Het 
eindresultaat is erg mooi geworden en 
staat bij de voordeur van de Paulus.

Op woensdag 11 maart a.s. is 
er weer een open dag op De 
Noorderkroon. Van 9 tot 12 uur 
is iedereen van harte welkom 

om kennis te maken met het 
Vrijeschoolonderwijs op deze 
basisschool. Alle klassen zijn 
open om te kijken en te ervaren 

hoe er les wordt gegeven. Meer 
informatie is te vinden op de 
site: www.denoorderkroon.nl

Open dag Noorderkroon
WOENSDAG 11 MAART8

Oud en Nieuw.
We kunnen het niet laten om even terug 
te gaan in de tijd dat de oudste marathon 
vanuit het Diekmanstadion vertrok. 
Vooraf een parade van de Enschedese 
autodealers met hun nieuwste auto’s.
Een vlaggenparade met atletes van de 
diverse atletiekverenigingen uiteraard 
met de  landen vlaggen die meededen 
aan de marathon. 

Als dan eenmaal de deelnemers weer 
binnenkwamen door de marathonpoort 

mochten ze nog een rondje op de 
sintelbaan lopen om aan de juiste 
afstand te komen. Hoe anders is het 
nu met onze marathon waarbij menige 
deelnemer lang van te voren deelneemt  
met verschillende loopgroepen en onder 
professionele begeleiding de diverse 
afstanden aflegt om tot een zo goed 
mogelijk resultaat te komen. Met een 
drietal clinics en afsluitend met een 
symposium over het fenomeen lopen 
waarbij op drie fronten eigenlijk de 
wetenschap van het lopen aan de orde 

komt. Bioritme en de verhouding tot 
de slaapgewoonten, waarbij de meeste 
sporters graag in de ochtend trainen. 
Dan de moderne methodes om zelf je 
resultaten bij te houden door middel van 
data op je telefoon. Weliswaar speelt 
ook hier de fun factor een behoorlijke 
rol maar dat is de moderne manier om 
je sportprestaties bij te houden. Als 
laatste onderwerp van de avond een 
uiteenzetting over belastbaarheid. Ook 
hier met duidelijke grafieken hoe een 
loper de belastbaarheid kan beïnvloeden. 

Waarbij ook de laatste 8 km van een 
marathon vaak het beeld schept dat de 
man met de hamer langs komt.  Dus 
zondag 19 april kijken we met andere 
ogen naar de Enschede Marathon 
die wederom onze wijk aandoet met 
voornamelijk over de F35 fietssnelweg.

Marathon Enschede ZONDAG 19 APRIL

Tot aan de zomervakantie kunnen 
kinderen van de basisschool nog 
meedoen aan Sjors Sportief & 
Creatief. Ook in het tweede deel van 
het schooljaar is er volop keuze. 
Inschrijven kan via www.sjorssportief.
nl. Kinderen krijgen de komende weken 
op hun school een herinneringsflyer 
uitgedeeld.

SPORTAANBOD
Bij korfbal, zwemmen, capoeira, 
hockey, tang soo do, tennis, frisbee, 
badminton, fitness, rugby, yoga, skaten 
en streetdance zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Bij cultuur is er nog 
mogelijkheid om muziek te maken 
en kun je meedoen aan exploring lab. 
Deze aanbieders hebben cursussen 

tot het einde van het schooljaar. 
Laagdrempelig zonder direct lid te 
worden Via Sjors Sportief & Creatief 
kunnen basisschoolkinderen (vaak 
gratis) kennismaken met activiteiten 
zonder meteen lid te hoeven 
worden. Dit jaar doen er 92 sport- en 
cultuuraanbieders mee! Kinderen 
vanaf groep 1 t/m 8 mogen zich het 
gehele schooljaar inschrijven voor 
zoveel sport- en cultuuractiviteiten als 
ze willen.

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie: voor vragen 
of nadere informatie kun je contact 
opnemen met Manon Huinink, 
m.huinink@sportaal.nl, 06-144 283 99.

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, spelverdeler 
in sport.

Sjors Sportief & Creatief OOK IN TWEEDE DEEL SCHOOLJAAR



Hoofdtrainerschap Zaterdag 
HEREN 1 2020-2021 

Activiteiten Bibliotheek Twekkelerveld

Maak jij het verschil?
Zelf niet de mogelijkheden en middelen 
hebben om je huis op te knappen. In 
die situatie zat Gerda*. Ze heeft in haar 
leven het nodige voor de kiezen gehad. 
Maar toch heeft ze de flexibiliteit en 
het doorzettingsvermogen om haar 
positieve instelling te behouden. Na 
jaren sappelen wilde ze heel graag haar 
huis aanpakken. Ze heeft een klein 
netwerk, maar zonder handige handen. 
Via haar hulpverlener werd Present 
Enschede ingeschakeld. 

Present Enschede is als makelaar 
voor vrijwilligerswerk een mooi middel 
waarbij gewone Enschedeërs voor 
kwetsbare stadsgenoten van betekenis 
kunnen zijn. Wil jij met een groep, 
zoals bijvoorbeeld je buren, collega’s, 
studiegenoten, sport teamgenoten, er 
één dag zijn voor een ander? Als je je 
aanmeldt bij Present, wordt je gematcht 
met een eenmalig project dat bij jouw 
groep past. Jouw inzet betekent veel. 
Gerda woont met haar zoon in 
een appartement en heeft niet de 
mogelijkheden en middelen om haar 

woning op te knappen. Haar situatie 
liet het even niet toe. Een groep 
studenten heeft onder begeleiding van 
een projectcoördinator van Present 
Enschede een dag gewerkt aan het 
opknappen van haar woning. 
Op de bewuste zaterdag is het gezellig 
druk in haar appartement met de 
studenten. Er werden deuren en 
kozijnen geverfd en er werd een muur 
gesausd. En in een slaapkamer werden 
planken opgehangen. Gerda geniet van 
de klussers in huis en is heel blij met 
het resultaat. Als dank kookt ze een 

heerlijke maaltijd. Zoals vaker snijdt het 
mes ook hier aan twee kanten. Gerda 
is heel blij dat de klussen die er al zo 
lang liggen nu aangepakt zijn. En de 
groep studenten heeft een gezellige dag 
samen, ontmoet elkaar in een andere 
omgeving en is blij er even te kunnen 
zijn voor de ander. Ook jouw inzet kan 
het verschil maken voor een ander! 

Meer informatie en aanmelden: 
www.presentenschede.nl

*Gerda is niet haar echte naam.
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Volgend seizoen zal Rigtersbleek 
met haar prestatie elftallen, met 
uitzondering van VR1, uitkomen in 
de zaterdagcompetitie. De huidige 
hoofdtrainer van Zondag Heren 1, 
Mete Soygül, is na zorgvuldig overleg 
aangewezen als de hoofdtrainer van 
Zaterdag Heren 1 in het aankomende 
seizoen. 

Voorzitter Sara Nijenhuis: ‘‘Het belang-
rijkste uitgangspunt voor het bestuur 
was om met de juiste trainer de nieuwe 
koers te gaan varen. Zowel Tim als 
Mete hebben veel kwaliteiten en beide 
een duidelijke kijk op prestatievoetbal. 
Op basis van het beleid en de visie die 
het bestuur in de basis heeft staan en 
verder gaat ontwikkelen voor de periode 
2020-2025 zien wij Mete uiteindelijk als 
de aangewezen persoon. Mete is dan 
ook gevraagd om de leiding te nemen als 
hoofdtrainer voor het nieuw te vormen 
Zaterdag Heren 1 team van De Bleek.’’

Mete Soygül: ‘‘Doorslaggevend voor 
mijn keuze om hoofdtrainer te worden 
van Zaterdag Heren 1 in het nieuwe 
seizoen zijn de spelersgroep en de 

mensen binnen de club die vertrouwen 
in mij hebben. Ik wil graag een bijdrage 
leveren aan de plannen van Rigtersbleek 
met ‘De Weg Omhoog’. Kijkend naar de 
huidige spelersgroep van Zondag 1 en 
Zaterdag 1, met aanvulling van O19 
spelers, zie ik kansen en mogelijkheden 
om in de komende seizoenen stappen 
te maken met Rigtersbleek Zaterdag 1 
en zie ik de toekomst met vertrouwen 
tegemoet.…’’

Samen met de Technische Commissie 
en bestuurslid Voetbalzaken Peter 
Schreinders gaat Mete in de komende 
periode in gesprek met de spelers. In 
deze periode wordt ook het plan verder 
gezamenlijk vormgegeven, worden 
vervolgens stappen gezet om het ten 
uitvoer te brengen en zo uiteindelijk 
samen te komen tot mooie resultaten 
van de prestatieteams. 

Peter Schreinders: ‘‘We staan met elkaar 
achter de keuze en de stappen om tot 
een vernieuwd beleid en visie te komen.  
Met elkaar gaan we zorgen voor een 
goede samenwerking, want dit is 
cruciaal. Het is natuurlijk jammer dat 

Tim Somberg, de huidige trainer van 
Zaterdag Heren 1, hier geen deel van 
uit zal maken en we afscheid van 
hem nemen aan het eind van het 
seizoen. Aan ons als bestuur en TC 
is het in de tussentijd zaak om een 
hoofdtrainer te vinden voor Zaterdag 

Heren 2. En uiteindelijk gaan we straks 
met alle betrokkenen rondom de 
prestatieteams, die allen een belangrijk 
aandeel hebben om uiteindelijk weer 
een toonaangevende club te zijn in de 
regio op de zaterdag, de weg omhoog 
inslaan.’’

Activiteiten februari 2020

Woensdag 19 februari:
10:00 - 12:00 uur: 
Handwerken en koffie inloopochtend

12:00 - 15:00 uur: 
Wijkwijzer - vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie.

Donderdag 20 februari:
11:00 - 14:00 uur: 
Wijkwijzer - vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie.

13:30 - 15:30 uur: 
Workshop Diamond painting
Vrijdag 21 februari:
13:30 - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag - vrije inloop

Woensdag 26 februari:
10:00 - 12:00 uur:
Handwerken en koffie inloopochtend

10.00 - 12.00 uur:
Computerspreekuur, heeft u vragen 
de werking van uw computer of 
programma’s, stel ze aan het team van 
Seniorweb.

12:00 - 15:00 uur: 
Wijkwijzer -  vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie.

Donderdag 27 februari:
11:00 - 14:00 uur: 
Wijkwijzer - vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie.

13:30 - 15:30 uur: 
Workshop Diamond painting
Vrijdag 28 februari:
13:30 - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag - vrije inloop

Woensdag 4 maart:
10:00 - 12:00 uur: 
Handwerken en koffie inloopochtend

12:00 - 15:00 uur: 
Wijkwijzer - vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie in het 
‘Proathuus’.

Donderdag 5 maart:
11:00 - 14:00 uur: 
Wijkwijzer - vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie.

13:30 - 15:30 uur: 
Workshop Diamond painting

Vrijdag 6 maart:
13:30 - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag - vrije inloop

Woensdag 11 maart:
10:00 - 12:00 uur: 
Handwerken en koffie inloopochtend

Donderdag 12 maart:
11:00 - 14:00 uur: 
Wijkwijzer - vragen op gebied van zorg, 

welzijn en participatie.

13:30 - 15:30 uur: 
Workshop Diamond painting

Vrijdag 13 maart:
13:30 - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag  - vrije inloop

Twekkelerveld | Filiaal
Tel: 053-4309039
Mail: Twekkelerveld@ 
bibliotheekenschede.nl
www.bibliotheekenschede.nl
Zonstraat 1, 7521 HD 
Enschede

Open dag Noorderkroon
WOENSDAG 11 MAART



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

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

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

De beste zorg voor uw dier. 

www.dierenkliniekenschede.nl 

Kliniek voor gezelschapsdieren 
Hengelosestraat 290, Enschede 

 spreekuur op afspraak 

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

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

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

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

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

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

Vergeten is
bij ons niet
zo erg

Loop  
vrijblijvend 

binnen

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

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)
 



Diploma uitreiking BBL ENTREEOPLEIDING
Oe leert er altied wôt van!…

Donderdag 30 januari 2020 is het 
dan zover: de studenten van de BBL-
entreeopleiding bij Ontmoetingspark 
Rigtersbleek krijgen hun diploma. Een 
jaar geleden zijn ze aan de opleiding 
begonnen. Onwennig en spannend, want 
ze zijn allemaal al een tijd niet meer 
naar school gegaan. De deelnemers zijn 
tussen de 18 en 59 jaar oud. Sommigen 
hebben vervelende ervaringen met het 
onderwijs. Anderen hebben nooit de 
kans gehad om naar school te gaan. Wat 
ze allemaal gemeen hebben, is dat ze 
géén diploma hebben en wil de ambitie 
om te werken. Maar zonder diploma is 
het bijna onmogelijk om een baan te 
vinden.

TROTS 
Eén van de studenten: ‘‘Ik ben bij de club 
bekend, omdat mijn twee zoons hier 
voetballen. Ze wisten dat ik het moeilijk 
had. Toen ze de opleiding begonnen, 
kwamen ze vragen of ik ook mee wilde 
doen. Dat vond ik heel lastig, maar nu is 
het fijn.’’ Haar stagebegeleider: ’’Je hebt 
bij ons echt je plekje gevonden. Dat vind 
ik bijzonder. En ik heb ook veel geleerd, 
want het was de eerste keer dat ik 
stagebegeleider was.…’’

Een ander: ‘‘Ik was in het begin best 
sceptisch. Ik ben ook al 59, dus tja school… 
Maar ik ben nu stiekem toch wel trots!’’. 
De glimlach op zijn gezicht klinkt door 
in zijn stem en zijn ogen beginnen te 
glimmen. Zijn vrouw en kinderen zijn ook 
bij de uitreiking. Hij laat hen enthousiast 
zijn diploma zien.

GEWOON IN DE WIJK 
De BBL-Entreeopleiding biedt deze 

volwassenen een kans om, door 
middel van lessen en stage op het 
Ontmoetingspark, alsnog een diploma 
te halen. De studenten krijgen één dag 
per week les en lopen daarnaast 20 uur 
per week stage. Op die manier kunnen 
ze hun kennis vergroten, werkervaring 
opdoen en actief deelnemen in de 
samenleving. Na de studie van een jaar 
kunnen ze kiezen voor een vervolgstudie 
of bijvoorbeeld aan het werk gaan. De 
BBL-Entreeopleiding wordt samen met 
het ROC van Twente georganiseerd. Om 
de opleiding zo toegankelijk mogelijk 
te maken, organiseren ze het bij v.v. 
Rigtersbleek, waar Ontmoetingspark 
Rigtersbleek is gevestigd. Geen grote 
gebouwen en eindeloos veel lokalen 
of ver reizen. Gewoon in de wijk, in het 
clubhuis van Rigtersbleek.

VERGROTEN VAN EIGENWAARDE 
Jasper, docent van de opleiding, vertelt 
vol trots: ‘‘De studenten krijgen les in 
Nederlands, Rekenen en Burgerschap. 
Daarnaast krijgen ze ook vaktheorie. 
Deze studenten volgden de richting 
‘Dienstverlening en Zorg’. Maar wat 
eigenlijk nog belangrijker is, is dat 
deze opleiding de eigenwaarde van de 
studenten vergroot. Ze hebben allemaal 
een eigen doel, maar je ziet iedereen 
groeien en meer zelfvertrouwen krijgen.
Dat is misschien wel het belangrijkste 
van allemaal.…’’

De studenten worden één voor één 
naar voren geroepen. Docent Yvonne 
vertelt over iedereen iets persoonlijks 
en vervolgens mogen ze allemaal hun 
diploma ondertekenen. Sonja Lassche, 
Ontmoetingsclustermanager, feliciteert 
iedereen: ‘‘Ik ben zo trots! Op iedereen! 
Dit is echt bijzonder.…’’

VOLG OOK EEN BBL-ENTREEOPLEIDING 
Afgelopen week is er een nieuwe 
groep leerlingen gestart met de BBL-
Entreeopleiding op Ontmoetingspark 
Rigtersbleek en op Ontmoetingspark 
Enschede Zuid (locatie v.v. Victoria 
’28) is een groep enthousiastelingen 
in september 2019 van start gegaan. 
Interesse om ook deel te nemen of 
ken je iemand voor wie dit ook dé kans 
is om een volgende stap te zetten? 

Dat kan! In september 2020 start er 
op Ontmoetingspark Enschede Zuid 
weer een nieuwe groep en in januari 
2021 is er weer een mogelijkheid op 
Ontmoetingspark Rigtersbleek om 
deel te nemen. Neem contact op 
met Sonja Lassche via opleiding@
ontmoetingsclustersenschede.nl voor 
meer informatie & aanmelding.

Artrose is een aandoening waarbij 
het gewrichtskraakbeen vermindert 
in dikte en kwaliteit. Het gewricht 
kan pijnlijk en stijf zijn en beperkt in 
de beweeglijkheid. Geleidelijk kunnen 
er problemen ontstaan bij allerlei 
bewegingen zoals lopen, traplopen, 
in en uit de auto stappen, fietsen of 
schoenen aantrekken.

Door toename van artrose kan de pijn 
verergeren en de beweeg mogelijk-
heden van het heup- of kniegewricht 
en de spierkracht verder verminderen. 
Bij artrose aan de knie of heup wordt 
aangeraden te bewegen. Bewegen kan 
de pijn en de beperkingen verminderen. 
Maar in beweging komen en blijven kan 
soms lastig zijn. Daarom kan fysio-
therapie u helpen om dit te bereiken. 

Patiënten met artrose aan de heup- 
of kniegewrichten krijgen de eerste 
12 behandelingen met fysiotherapie 
of oefentherapie vergoed. Bewezen 
effectief Oefentherapie bij artrose 
van knie en heup is bewezen effectief. 
Door gerichte oefeningen leert men 
beter om te gaan met de klachten en 

kan een operatie aan de heup of knie 
voorkomen worden.Bij Fysiotherapie 
de Bleek/Gezondheidscentrum Twek-
kelerveld kunt u het op maat gemaakte 
oefenprogramma volgen.

De vergoeding geldt voor maximaal 
twaalf behandelingen per periode van 
12 maanden.

In de praktijk is gebleken dat wekelijks 
een behandeling gedurende acht tot 
twaalf weken gemiddeld voldoende is 
om een patiënt de oefentherapie aan 
te leren. Daarna kan de patiënt dit zelf 
in de thuissituatie of in de sportschool 
voortzetten.

Voor verdere informatie kunt u altijd 
bellen of mailen:

Fysiotherapie de Bleek
Gezondheidscentrum Twekkelerveld
T. 053 4358992
info@fysio-debleek.nl

Artrose- heup of knie - in de basisverzekering
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Vanaf het seizoen 2020-2021 spelen alle 
prestatieteams, met uitzondering van 
VR1, in de zaterdagcompetitie. Kijkend 
naar de landelijke ontwikkeling met 
betrekking tot het zaterdag- en zondag- 
voetbal is ook het bestuur van Rigters-
bleek in de afgelopen periode kritisch 
gaan nadenken over haar toekomst. Dit 
deed het samen met haar leden, andere 
voetbalverenigingen en de KNVB. 

Voorzitter Sara Nijenhuis: ‘‘We hebben  
Pascal de Wijngaert gevraagd als adviseur, 
en samen met onder andere bestuurslid 
voetbalzaken Peter Schreinders en 
mij, zijn er intern en extern diverse 
gesprekken gevoerd. Hieruit kunnen 
we concluderen dat de toekomst zeer 
onzeker is wanneer we blijven vasthouden 
aan het zondagvoetbal, gezien ook de 
ontwikkelingen in het land. Met elkaar 
hebben we er vertrouwen in dat de stap 
naar de zaterdagcompetitie een goede 
ontwikkeling is voor onze club. We gaan 
niet afwachten, maar zetten nu deze stap 
en bereiden ons op deze wijze voor op de 
inmiddels al gaande ontwikkelingen.’’

Peter Schreinders vult aan: ‘‘Iedereen 
binnen de prestatieteams erkent de 

problematiek van het huidige zondag-
voetbal. Het niet aan het spelen 
toekomen van spelers op de zondag en 
een onduidelijk perspectief voor de jeugd 
waren ook een belangrijke bevinding die 
zorgen voor draagvlak voor dit besluit. 
Samen geloven we in de kansen van 
prestatievoetbal op zaterdag. Met een 
gedegen aanpak en voetbalbeleid, waar 
we op dit moment gezamenlijk hard 
aan werken, willen we in 2023-2024 
een toonaangevende club zijn op de 
zaterdag.’’
Op dit moment speelt Zondag Heren 1 
in de 1e klasse E. Het huidige Zaterdag 

Heren 1 staat op dit moment op een 
derde plaats in de 4e klasse F en strijdt 
de komende periode volop voor promotie 
naar de 3e klasse. Het niveau waarop 
het prestatieteam volgend jaar speelt 
is afhankelijk van de plek waarop het 
team van Tim Somberg eindigt in dit 
seizoen. Vanaf dit punt wordt de weg 
omhoog ingeslagen met als doel om 
promoties te bewerkstelligen en in 2023-
2024 weer terug te zijn in de 1e klasse. 
Peter Schreinders: ‘‘Alle trainers van de 
prestatie-elftallen worden betrokken 
bij het nieuwe beleid. Bovendien zijn de 
ook nog met de KNVB in overleg over 

de nieuwe situatie in het aankomende 
seizoen. Ons doel is om de kansen op 
succes voor het eerste en tweede team 
volledig te benutten. Ook de huidige en 
toekomstige selectiespelers worden 
hierin betrokken middels een enquête 
waarin onder andere gekeken wordt naar 
hun ambities.’’

Vragen over deze ontwikkeling van 
onze club en het besluit om over te 
stappen naar de zaterdag met het 
prestatievoetbal? Neem dan contact op 
met voorzitter Sara Nijenhuis.

Rigtersbleek kiest voor OVERSTAP NAAR ZATERDAG

Buurtbemiddeling Enschede dingt 
mee naar de Nationale Vrijwilligers- 
prijzen. Van 18 februari tot 22 maart 
kan iedereen op Buurtbemiddeling 
Enschede stemmen via www.
vrijwilligersprijzen.nl. Dit vrijwilligers-
initiatief maakt dan kans op een 
Publieksprijs van €2.500,- uit handen 
van minister Hugo de Jonge.

Ook dit jaar hebben weer tientallen 
gemeenten vrijwilligersorganisaties 
en vrijwilligers aangemeld voor de 
Nationale Vrijwilligersprijzen. Maar 
liefst 12 genomineerden zullen een 
promofilm ter waarde van € 3.000,- 
krijgen én ze maken kans op een 
juryprijs van € 6.000,-. Alle kandidaten, 
ook als ze niet genomineerd zijn, maken 
kans op de publieksprijs van €2.500,- 
en de landelijke eer. De kandidaat 
met de meeste stemmen wint de 
publieksprijs. Stemmen dus! Het liefst 

op Buurtbemiddeling Enschede, via 
www.vrijwilligersprijzen.nl. 

LOKALE AANMELDINGEN 
VRIJWILLIGERSPRIJS ENSCHEDE
M-Pact en de gemeente Enschede 
speelden een grote rol bij de aanmelding 
van lokale organisaties. Zij konden 
drie organisaties en één Passieprijs-
vrijwilliger aanmelden. Zo laten ze 
hun erkenning en waardering blijken 
voor het vele werk dat vrijwilligers 
doen in Enschede. Buurtbemiddeling 
Enschede was een van de gelukkige 
en won de tweede prijs bij de uitreiking 
op 7 december in Enschede. Een mooi 
resultaat en een echte waardering voor 
de vrijwilligers van Buurtbemiddeling 
Enschede. 

SELECTIECRITERIA
De jury beoordeelt de projecten en 
initiatieven onder andere op hoe 
succesvol vrijwilligersinitiatieven zijn 
in het vinden van vrijwilligers en hoe 
zij hun vrijwilligers de credits van het 

succes weten te geven. In 2020 zijn 
alle kandidaten voor de Passieprijs 
winnaar! De prijsuitreiking is op 28 
maart 2020. Minister Hugo de reikt de 
prijzen uit. De jury bestaat onder andere 
uit VNG-voorzitter Jan van Zanen en 
minister van Gehandicaptenzaken Rick 
Brink. Irene Moors heeft de presentatie 
in handen!

ORGANISATIE
De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn 
een initiatief van het ministerie van 
VWS en worden ondersteund door de 
VNG en de VriendenLoterij, die onder 
meer de prijzen beschikbaar stelt. 
De organisatie is in handen van de 
Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV).

Stemmen op Buurtbemiddeling 
Enschede kan vanaf 18 februari via 
www.vrijwilligersprijzen.nl 

Onze vrijwilligers staan samen met 
een professional van de Twentse 
Alliantie voor u klaar om uw vragen te 
beantwoorden.

Wij zijn er op woensdagmiddag van 
12.00 - 15.00 uur en donderdagochtend 
van 11.00 - 14.00 uur. Waar nodig leggen 
wij contact met organisaties die u verder 
helpen. U kunt binnenlopen als u iets 
wilt weten over:

• Activiteiten in de wijk
• Wonen
• Hulp bij opvoeden of zorg
• Meedoen in de maatschappij
• Financiën*
• Welzijn en gezondheid
• Vrijwilligerswerk

*Op donderdag is er iemand van het 
Budget Advies Team aanwezig om u te 
adviseren met betrekking tot financiën.

Eerder dit jaar is er huis aan huis 
een boekje verspreid met informatie 
over voorzieningen en activiteiten 
in Enschede. Heeft u dit boekje niet 
ontvangen? U kunt deze informatie ook 
vinden op: www.wijktteamsenschede.
nl/wijkwijzer

OPENINGSTIJDEN:
Woensdagmiddag 12.00 - 15.00 uur
Donderdagochtend 11.00 - 14.00 uur

Buiten openingstijden zijn wij bereikbaar 
via e-mail:
wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl

De Bibliotheek
Zonstraat 1

Wijkwijzer Twekkelerveld
 VOOR AL UW VRAGEN OP HET GEBIED VAN ZORG, WELZIJN EN PARTICIPATIE

Stem op Buurtbemiddeling Enschede 
VOOR DE NATIONALE VRIJWILLIGERSPRIJS 



EEN UNIEKE UITVINDING
Twente.com, De Willie Wortel van Twente, 
zo zou je hem kunnen noemen. In 
september 2019 werd hij met zijn bedrijf 
Inreda Diabetic tijdens De Wereld Draait 
Door uitgeroepen tot Nationaal Icoon. 
Op 6 januari 2020 mocht hij tijdens de 
Rode Loper daarom niet ontbreken. De 
Goorse Robin Koops, techneut in hart en 
nieren, ontwikkelde de kunstalvleesklier 
waarmee mensen met diabetes hun 
leven drastisch kunnen verbeteren. Het 
apparaat is uniek vergeleken met andere 
hulpmiddelen bij diabetes.

ZELF OP ZOEK
Robin Koops, sinds 1995 geconfronteerd 
met diabetes, werkte de afgelopen 16 
jaar aan een hulpmiddel dat zijn leven 
veranderde. Sinds november 2018 is de 
kunstalvleesklier op zijn eigen lichaam 
toegepast en zag hij zijn gezondheid 
sterk verbeteren. Het apparaatje dat de 
grootte heeft van een smartphone, meet 
continu de bloedsuikerspiegel en dient 
de berekende hoeveelheid insuline en 
glucagon snel en automatisch toe. Deze 
functie van de alvleesklier is daarmee 
medisch gedigitaliseerd en dat is voor 
het eerst. Prikken, meten en spuiten is 
(bijna) niet meer nodig.

Robin is de eerste, bovendien zonder 
medische achtergrond, die een uitvinding 
deed die een leven met diabetes 
voorgoed kan veranderen. Zelf is hij er 
nuchter onder, hoewel hij min of meer 
toegeeft dat ‘de kans steeds kleiner 
wordt dat het project van zijn leven 
op niets uitloopt’. Apparaten die de 
suikerspiegel meten zijn er wel. Maar, 
juist omdat hij ervaringsdeskundige is, 
kan Robin zeggen dat de moeilijkheid zit 
in het proces na de meting. Dan moet 
de diabetespatiënt zelf bepalen hoeveel 
insuline het lichaam nodig heeft. Dat is 
doorgaans een moeilijk vraagstuk. 

OPLOSSING GEVONDEN
Robin werkt sinds 2003 aan zijn 
uitvinding. In het schuurtje in zijn 
achtertuin bundelde hij zijn ideeën, 

ervaringen en kennis met twee van 
zijn vrienden: diabetesverpleegkundige 
Joost Bonhof en softwareprogrammeur 
Rob Koebrugge. Samen ontwikkelden 
zij het prototype van de kunstmatige 
alvleesklier. Het was een combinatie 
van twee computers, nog niet geschikt 
om eenvoudig mee te nemen, maar het 
begin was er. In 2011 was het apparaat 
veel kleiner; het had toen de grootte 
van een laptop. In 2014 zag het vierde 
prototype eruit zoals Robin het toonde 
op tv en tijdens de Rode Loper 2020. Hij 
vertelde daar ook dat hij geen keuze had; 
hij moest wel werken aan een ‘oplossing’ 
voor zijn ziekte. Hij wilde zich pertinent 
niet neerleggen bij de afhankelijkheid 
van zorg en ondersteuning.

DE FACTOR ‘MENS’
Robin heeft zijn uitvinding kunnen doen 
juist omdat hij zelf diabetespatiënt 
is. Daarmee is het apparaat volledig 
afgestemd op de behoeften van 
de patiënt. Het comfort zit ‘m in de 
communicatie van het apparaat. De 
terugkoppeling van lichaam naar 

systeem en andersom. De patiënt hoeft 
zelf niet meer na te denken. Het apparaat 
van Robin haalt de factor ‘mens’ uit het 
proces, het neemt de puzzel om een 
insult te voorkomen over. Robin kan 
volledig uit eigen ervaring zeggen dat dit 
de grootste winst is van zijn uitvinding. 
‘Er niet mee bezig hoeven te zijn’ geeft 
mensen met diabetes een normaal 
leven. Bovendien zorgt het apparaat 
van Robin ervoor dat het lichaam op de 
langere termijn gezonder wordt. Doordat 
de kunstalvleesklier meer balans in het 
lichaam brengt, kunnen medicijnen 
strakker worden afgesteld. Dat geeft in 
totaal een fitter gevoel.

TWENTE IS THUISBASIS
Over enkele maanden, in mei 2020, 
zou de kunstalvleesklier van Robin 
gecertificeerd moeten zijn. Daarna is 
het dan de bedoeling dat het product 
voor meer patiënten beschikbaar wordt. 
Inreda Diabetic, het bedrijf van Robin, 
bereidt zich hierop voor. Met een tweede 
locatie in het midden van het land moet 
het voor mensen gemakkelijk zijn om 

het apparaat aangemeten te krijgen. 
Uit Twente weg, dat gaan zowel het 
bedrijf als Robin zelf niet. Het blijft de 
thuisbasis van beide van waaruit het 
apparaat doorontwikkeld wordt. Ook 
de connectie met de UTwente moet 
behouden blijven. De afgelopen jaren 
werkte hij volop samen met studenten 
van de universiteit, die veelal bovendien 
zelf ook te maken hebben met diabetes. 

BLIJVEN VERBETEREN
Naast het op de markt brengen van de 
kunstalvleesklier blijft Robin ontwikkelen. 
Volgens Robin kan het apparaat nog 
verbeteren in uiterlijk, het cosmetische 
effect. Het kastje draagt hij nu aan zijn 
riem, maar zou geschikt moeten worden 
om onopvallend onder de kleding te 
dragen. Ook is het van belang dat een 
batterijwissel patiëntvriendelijker wordt. 
Nu kan het zo zijn dat het apparaat om 
22.00 uur `s avonds begint te piepen 
voor het vervangen van batterijen. De 
kunstalvleesklier van Robin moet net zo 
onopvallend zijn als de echte. Diabetes of 
niet, een normaal leven is het doel.

Hieronder ons programma tot aan de 
zomervakantie. 

MAANDAG 2 MAART 2020 -  
WET MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING
Voorlichting over de WMO en de 
(soorten) ondersteuning die vanuit 
de WMO geboden worden. Tevens 
uitleg wanneer een wijkcoach in beeld 
komt op het gebied van mantelzorg-
ondersteuning.

MAANDAG 6 APRIL 2020 -
DAGBESTEDING
Welke tijdsbesteding en activiteiten 
zijn er voor thuiswonenden met 
dementie? Presentatie door verschil-
lende instellingen van hun aanbod. 
Gastspreker: Ellen Fox, Livio 

MAANDAG 11 MEI 2020 - GEDRAGS-
EN STEMMINGSPROBLEMEN
(Let op i.v.m. de Nationale Herdenking 

op 4 mei is het in deze maand 1 week 
later) Hoe ga ik om met ander gedrag?
Boosheid, angst, claimgedrag, verdriet, 
in de war Gastspreker: Ester Geurtzen, 
psycholoog de Posten. 

MAANDAG 8 JUNI 2020 - IN GESPREK 
MET DE OMGEVING
(Let op i.v.m. de Pinksteren op 1 juni 
is het in deze maand 1 week later). 
Dementie heb je niet alleen. Het 
heeft een grote invloed op de persoon 
zelf, maar ook voor de gezinsleden, 
mantelzorgers en anderen verandert 
er veel. Hoe ga je hiermee om?, Wat 
vertel je?, Welke taboes kom je tegen?
Gastspreker: Gerrie Slutter, pastoraal 
werker en ervaringsdeskundige. 

Wijkcentrum de Roef
Pastoor Geertmanstraat 17

Earth is calling... Inreda Diabetic

Alzheimer Cafe
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Solar Team Twente UT in de media prijs 2019

Fitness … maar wat past bij jou?  Vital Focus denkt mee.

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

De hardwerkende ouder 

Omdat jouw agenda vol staat met werkafspraken, kinderen, een 
huishouden, sociale verplichtingen en meer belangrijks, 
begrijpen wij als geen ander dat ‘lekker sporten voor jezelf ’ 
lastig in te plannen is… Daarom organiseren wij dit anders voor 
jou. Wij noemen het Slim Sporten. 

Oftewel: korte maar effectieve trainingsmomenten, waarbij jij 
werkt met een sportplan dat op maat 

gemaakt is voor jou! 

    30 minuten trainen per keer is 
genoeg. Lekker praktisch direct 
na je werk of ju ist even 
tussendoor in het weekend! 

  Oefeningen waarbij je je 
hele lichaam aan het werk 
zet én die zijn aangeleerd 
met de juiste techniek. 

   Een persoonlijke coach die in 
contact met jou blijft over je 

voortgang en wensen. 

   Jij hoeft alleen maar te komen opdagen, 
wij motiveren jou in de rest! Een ieder kan op eigen niveau 
starten. Én binnen 4 weken al zichtbaar resultaat. Laat jij ons 
weten wanneer jij een half uurtje tijd hebt?

De 60-plusser 

Onderzoek wijst uit dat naarmate je 
ouder wordt, je lichaam in kracht 
achteruit gaat. Je houding, je 
evenwicht, je lenigheid… het 
heeft meer aandacht nodig 
dan voorheen.  

Bij Vital Focus hebben we 
hier bij stil gestaan en een les 
ontwikkeld, waarbij al deze 
onderwerpen in 60 minuten 
aan bod komen. Wij noemen 
deze les de Vital 60s.  

Pure krachttraining, onder 
professionele begeleiding. Onze coaches 
dragen geen zijden handschoentjes, maar begrijpen wel de rust 
en aandacht die nodig is om zinvol te sporten in groepsverband.    

60 jaar én ouder dus… waarbij onze oudste deelnemer al 83 is, 
maar niet minder fanatiek! Verdoe geen kostbare tijd met 
gymnastiek. Je lichaam heeft meer nodig nu. 

En ook jij kunt meedoen! Gelukkig is een proefles gratis en 
vrijblijvend… net als de verse koffie met iets lekkers na de les!

Vital 60s

Maandag 10:30-11:30u Donderdag 10:30-11:30u
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Een super leuke verassing wachtten 
op ons tijdens het nieuwjaarsontbijt 
van Universiteit Twente. Op 6 januari 
kregen we daar namelijk de UT in 
de media prijs 2019. We ontvingen 
de prijs in de categorie studenten, 
omdat we ervoor gezorgd hebben dat 
de universiteit vaak in de media is 
genoemd. Als communicatieteam zijn 
we vereerd dat we kunnen zeggen 
dat we deze editie twee mediaprijzen 
hebben gewonnen van de Bridgestone 
World Solar Challenge en van 
Universiteit Twente. Bedankt voor 
deze erkenning!

BELEEF EDITIE 2019!
Het allerlaatste evenement voor onze 
partners, oud-teamleden, familie en 

vrienden is een feit! Bij Kinepolis 
Enschede hebben we samen editie 
2019 herbeleefd met onze aftermovie 
op het grote witte doek. Het was een 
mooie afsluiting van een bijzondere 
editie. Maar we willen dat nog veel 
meer mensen deze avonturen kunnen 
terug kijken en kunnen genieten van 
de mooie beelden die zijn gemaakt! 

De aftermovie is ook te zien op ons 
youtube kanaal of via onze social 
media kanalen. Kijk de film en laat 
ons in de comments weten wat jij het 
mooiste moment vond!

KLAAR VOOR EDITIE 2021?!
De komende tijd is het huidige team 
druk bezig met de voorbereidingen 

voor team 2021. Daarbij hoort 
natuurlijk ook het samenstellen van 
het nieuwe team. Hiervoor zijn we op 
zoek naar studenten van Hogeschool 
Saxion en van Universiteit Twente die 
de uitdaging aan willen gaan. Ben je 
gemotiveerd? Wil jij graag veel leren? 
En ben je klaar voor een spectaculair 

avontuur? Dan zijn we op zoek naar 
jou! Hou onze social media kanalen 
in de gate voor de momenten van 
de interesse activiteiten of kijk op 
solarteam.nl/sollicitatie. 
Solliciteer voor 16 maart via 
apply@solarteam.nl!

Activiteitenaanbod  Livio Twekkelerveld 
Bij deze het activiteiten aanbod van 
Livio Twekkelerveld voor senioren. U 
bent van harte welkom om hier aan 
deel te nemen. Voor ons activiteiten 
overzicht loop een keer binnen en haal 
een activiteiten boekje op. Een greep uit 
ons wekelijkse activiteiten aanbod zijn: 
gym, de kaartclub, biljarten, het koor, 
computerlessen, wandelen etc. 
Verder hebben we elke maand ook extra 
activiteiten. Zie hieronder ons aanbod 
voor de aankomende tijd.

23 FEBRUARI - FILMMIDDAG
Ook deze zondag zal er weer een film 

gespeeld worden. Vanmiddag kunt u ge-
nieten van de film ‘Ja Zuster, Nee Zuster’
Kosten:    Gratis
Tijd:          14.30 
Plaats:      Grand Café
 
28 FEBRUARI - SNACKMIDDAG
Deze middag staan de vrijwilligers weer 
voor u klaar om een heerlijke snack te 
bereiden. Deze middag kunt u genieten 
van een heerlijk bord patat met een 
kroket.
Kosten:    Patat: € 1,00    Kroket: € 1,50    
Tijd:          16.00 – 17.30
Plaats:      Grand Café

3 MAART - BINGO
Elke eerste dinsdag van de maand. U 
kunt de gehele avond met uw kaart 
spelen. Er zijn leuke prijzen te winnen 
en er zijn drankjes tegen betaling te 
koop aan de bar. Er wordt gezorgd voor 
een lekker hapje. 
Kosten:    € 2,00 per kaart     
Tijd:          19.30 – 21.30
Plaats:      Grand Café

3 MAART - REPARATIEKAMER
Wat doet u met een lamp waar een 
draadje aan los is? Of met een strijkijzer 
die niet meer werkt? Met een broek of 

jas waarvan de rits kapot is. Laat het 
repareren in de Reparatiekamer!  
Kosten: Gratis ( nieuwe onderdelen 
eigen rekening)       
Tijd: 14.00 – 16.00  
Plaats: Grand Café  

19 MAART - ONTSPANNINGSAVOND 
ACCORDEON ORKEST
Kom gezellig mee zingen met het 
Accordeon Orkest. 
Kosten:    € 3,50 (inclusief drankje + 
Hapje)   
Tijd:          19.30 – 21.30
Plaats:      Grand Café
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4336190
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

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

Kosten lidmaatschap 
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 DMBE INSPIRATIELOOS?
Echt niet, want wij zitten niet stil wat 
betreft werving van nieuwe leden en 
nieuwe muziek! 

Op het kerstconcert hebben jullie er 
al iets van kunnen horen als jullie zijn 
geweest. Gemist? Met de verlichte 
carnavalsoptocht hebben jullie het ook 
kunnen horen. Die optocht is altijd weer 
even heftig voor ons omdat wij alle 
instrumenten van licht moeten voorzien. 
Omdat het dan toch nog erg donker is 
hebben we ook nog een lampje op onze 
pet die dan op de te spelen muziek 
schijnt. Nu hebben wij er ook enkele 
mensen tussen zitten die het ook erg 
belangrijk vinden om op straat mee te 
spelen maar dat de bladmuziek te klein 
is voor hun om fatsoenlijk te lezen. 

Ach, daar hebben we iemand voor die dat 
prachtig kan vergroten van 1 bladzijde 
verdelen over 2 bladzijden. En zo kunnen 
ze lekker blijven meedoen. Soms hebben 
we ook ineens een compleet ander 
muziekinstrument in ons midden zoals 
een Baritonsaxofoon. Niet te missen 
want de bespeler torent boven alles uit. 
Dus nu hebben we altsaxen, tenorsaxen 
en een baritonsax in onze DMBE.

De slagwerkers kunnen sinds zaterdag 1 
februari ook weer uit de voeten met hun 
snaredrums. We zijn even naar Joure 
geweest bij Vancore. Je vindt ze op www.
vancore.com.

Dat is een bedrijf dat veel aan 
ontwikkeling doet op slagwerkgebied, 
zowel bij drums als bij instrumenten en 
melodisch slagwerk. 

Erg bedreven mensen die zelf veel 
ontwikkelen en uiterst deskundig 
zijn wat betreft innovaties die ze zelf 
uitvinden of meedenken met de wensen 
van hun klanten. 

Onze snaredrums waren aan revisie en 
vervanging van onderdelen toe. Van 9.00 
- 15.00 uur zijn zij en wij bezig geweest 
om de snares weer in topconditie te 
brengen. 

Met heel veel uitleg van de directeur 
hem zelve! Kelvin Jansen heeft daar nog 
weer extra dingen bijgeleerd en voor mij 
was het ook bere-interessant om alles 
wat ze daar maken en doen te bekijken 
en te bestuderen. Dat is omdat ik zeer 
geïnteresseerd ben in techniek en hoe 

mensen met machines werken die ze 
zelf geconstrueerd hebben. Het was in 
ieder geval de tijd en de kilometers (300 
km) meer dan waard om tegen een zeer 
gunstig tarief te kunnen laten repareren 
en reviseren.

In de muziekwereld en dan vooral 
die van de bladmuziek is van alles te 
vinden qua stijlen en uitvoering. Bij onze 
muziekcommissie en onze instructeurs 
is dat bekend en komen dan ook met 
verrassende muziekkeuzes aanzetten. 
De ene keer bevalt het zeer goed maar 
soms is het ook niet echt at wat ze ervan 
verwacht hadden. 

Moeilijkheidsgraad is ook erg belangrijk 
omdat we graag alle spelende leden op 
straat mee willen nemen. We grijpen 
dus niet altijd te hoog maar geven de 
meesten wel een uitdaging mee qua 
niveau als ook muziekstijlen. 

Soms is de bibliothecaris er even druk 
mee en vooral vlak voor een optreden 
als er weer mensen zijn die de grote 
exemplaren van de bladmuziek verkleind 
moeten hebben naar hun formaat 
marsboekje. Gelukkig kan die vent dat.

Jong DMBE krijgt ook steeds meer vorm 
en zij laten al behoorlijk horen dat er 
schot in zit wat betreft de muziek. Onder 
de bezielende leiding van Tom Luttikholt 
die de jeugd prima onder zijn leiding de 
nodige beginselen van de muziek bij 
brengt. Die druktemakers goed weet te 
interesseren voor het maken van muziek. 
Bijzonder is ook dat als hij geen muziek 
ter beschikking heeft, dan schrijft hij de 
muziek individueel voor de leerling zelf..

Natuurlijk hebben we ook al wat oudere 
leerlingen die een instrument willen leren 
bespelen. Er zijn er die beginnen vanaf 
nul om het zo maar eens te zeggen. 
En ze vinden het verdomt interessant 
om muziek te leren en af een toe een 
repetitie bij te wonen. Daar horen ze het 
samenspel waar ze ook graag zelf naar 
toe willen werken. 

Er is zelfs een fietsenmaker (Go-Fiets-
service) bezig zich toe te leggen op het 
bespelen van de trompet omdat dat al 
jaren zijn wens was. Via zijn kinderen 
vond hij het tijd worden om er nu eens 
echt werk van te maken. En hij vindt 
het oergezellig bij ons. Want we hebben 
plaats voor iedereen. 

Ook zijn er leden die wel graag muziek 
maken maar niet meer op straat kunnen 
of willen lopen. Even aangeven wat je wil 
bij ons en we komen er samen uit.

Dit alles onder de bezielende leiding van 
instructeurs die hun vak kennen en wij 
zijn als DMBE maar wat blij met ze.

Er staan weer wat optredens gereed 
zoals de carnavalsoptredens in Enschede, 
Viersen en Warendorf. Warendorf is 
altijd een zeer lange optocht voor ons 
omdat we dan altijd als hoge eer met de 
prinsenwagen mee mogen lopen. 

Dat houdt wel in dat we erg vroeg in 
Warendorf moeten zijn om de prins naar 
de kazerne te brengen waar de wagens 
en muziekkorpsen staan opgesteld. Daar 
vindt ook de sleuteloverdracht plaats 
en dan na een korte pauze kan dan de 
optocht beginnen. 

Wij zijn als laatste aan de beurt omdat 
de prinsenwagen als laatste weg gaat. 
Onderweg is het af en toe erg lastig voor 
ons omdat de stoet regelmatig met grote 
tussenpauzes stil staat. Zijn we dan 
eindelijk over dan is er nog heel even tijd 
om ons om te kleden en om een hapje 
te eten en dan weer rap de bus in want 
in Enschede wacht een heerlijk hapje en 
drankje voor de dagen dat we op pad zijn 
geweest. 

Dit jaar zoals gezegd gaan we naar 
Viersen en daar zijn we al eens eerder 
geweest maar toen als E.M. Eens kijken 
wat het dit jaar wordt. De ervaring was 
toen erg goed. En Enschede heeft dacht 
ik ook weer een andere route door de 
binnenstad gekozen.

Genoeg weer gekletst en als jullie(jong 
of wat ouder)nog wat muziek willen 
maken, dan rap naar DMBE. Het liefst 
op de woensdagavond want dan is alles 
aanwezig van ons om jullie verder te 
helpen!

Kom op dan!

Mooij nog steeds.



Nieuws van het
Bewonersplatform Twekkelerveld

Als Bewonersplatform horen we graag 
van jou als bewoner wat je van de wijk 
vindt. Waar je zorgen over hebt, blij van 
wordt of waar je graag zelf mee aan de 
slag zou willen. Bewoners weten ons 
steeds beter te vinden. Zelf blijven 
we ook het gesprek aangaan met 
bewoners en organisaties in de wijk. 

Ontwikkelingen Nieuw Twekkelerveld
Nieuw Twekkelerveld staat voor een 
gezamenlijke aanpak in Twekkelerveld 
van Gemeente Enschede en 
woningcorporaties Domijn, Ons Huis 
en De Woonplaats. Al eerder is door 
de wijk aangegeven dat Twekkelerveld 
in verschillende opzichten wel een 
opknapbeurt kan gebruiken. In Nieuw 
Twekkelerveld gaat het om samen 
een plus creëren door goed samen 
te werken. Door samen kansen te 
pakken die zich voordoen en samen 
met bewoners de schouders er onder 
zetten. 

Uiteraard worden wij hier als BEPT 
bij betrokken. Maar wij hebben 
aangegeven dat vooral ook alle 
wijkbewoners de kansen moeten 
krijgen om mee te doen en mee te 
praten. Over de manier waarop, hoe 
ook bewoners die normaal niet zo 
snel aanschuiven hun stem kunnen 
laten horen, om te zorgen dat het ook 
echt ergens over gaat en dat er wat 
mee gaat gebeuren, dat zijn lastigere 
vragen. Maar wel belangrijk, ook voor 
het vertrouwen in de toekomst van de 
wijk. Daar proberen wij vooral alert op 
te zijn. 

TWEKKELERVELD AARDGASVRIJ
Twekkelerveld is de eerste bestaande 
wijk in Enschede die aardgasvrij 
wordt. Een belangrijk thema dus en 
daarmee een van de thema’s van 
Nieuw Twekkelerveld. Meer informatie 
vind je op de site www.enschede.nl/
aardgasvrij. 

Op 9 januari was er een nieuwe 
bijeenkomst over Twekkelerveld 
Aardgasvrij bij t Proathuus. Zo’n 80 
bewoners lieten zich informeren over 
de plannen. Op 16 januari was er 
een bijeenkomst georganiseerd voor 
bewoners die graag een actievere rol 
willen hebben in het vervolg. Aan de 
hand van thema’s krijgt dit de komende 
periode verder vorm. 

ONTMOETEN IN DE WIJK 
Een van de resultaten van het 
onderzoek naar ontmoeting in de wijk 
was de opening van t Proathuus op 
30 november. Een plek van, voor en 
door bewoners. Een informatiepunt in 
de wijk die verbinding brengt tussen 
de verschillende organisaties en 
activiteiten in de wijk. En als werkplek 
voor verschillende organisaties die 
graag meer vanuit de wijk willen 
werken. Waar je een kop koffie kan 
drinken, andere wijkbewoners kan 
ontmoeten én waar verschillende 
partijen aanwezig zijn voor raad en 
advies. De komende maanden zal dit 
zich verder ontwikkelen. Zo is er in 

de voorjaarsvakantie een klusweek 
gepland met de huidige deelnemers 
en gaan we daarna echt open. Meld 
je dus vooral als je hier een rol in wilt 
spelen, ideeën hebt voor de wijk of voor 
activiteiten, of als je mee wilt helpen. 
Het moet echt een plek voor en door 
bewoners worden. 

Daarnaast zullen we de komende tijd 
samen met andere wijkorganisaties 
bezig gaan met andere punten die uit 
het onderzoek kwamen: activiteiten 
beter onder de aandacht brengen, 
betere afstemming van activiteiten, 
meer vrijwilligers en wellicht meer 
activiteiten voor jeugd en ouderen. 

VOORLOPIGE STOP OP 
ONZELFSTANDIGE BEWONING
Onlangs heeft de gemeente laten 
weten dat ze stadsbreed onderzoek wil 
doen naar onzelfstandige bewoning. Ze 
krijgen teveel signalen dat het huidige 
beleid niet werkt, onder andere vanuit 
ons als BEPT. Twekkelerveld is een van 
de wijken met het hoogste percentage 
onzelfstandige bewoning, hier is veel 
ervaring (en ergernis) rond dit thema. 
Dit betekent ook dat er de komende 
periode geen nieuwe vergunningen 
worden afgegeven. Hier zijn wij 
uiteraard heel blij mee. 

Op dit moment wordt er eerst 
geevalueerd: er wordt opgehaald 
wat knelpunten zijn, maar ook wat 
kansen zijn. De eerste verkenning 
is gedaan samen met een aantal 
betrokken wijkbewoners, hoe er verder 
wijkbewoners betrokken worden wordt 
nog verder uitgewerkt. 

IN HET ZONNETJE
Tijdens de afgelopen Nieuwjaars-
receptie van Stadsdeel Noord werden 
wij als BEPT samen in met het 
Samenwerkingsverband Lammerink-
wonner en de Lonn’ke klei bleu door 
onze stadsdeelwethouder Jeroen 
Diepemaat in het zonnetje gezet. 
Hieronder lees je waarom: 
‘’Het Bewonersplatform is ongeveer 
twee jaar geleden ontstaan. Er was 
toen al een tijdje geen wijkraad meer, 
en het was lastig om nieuwe mensen te 
vinden. Een aantal mensen hebben zich 
toen verenigd in het Bewonersplatform 
Twekkelerveld.’’

‘‘Ze zien het als belangrijkste taak 
om mensen bij elkaar te brengen. 
Inwoners én organisaties. Hun doel is 
om met elkaar de wijk proberen beter 
te maken. Dat lukt het beste als je 
elkaar een beetje kent.’’

Een voorbeeld ter illustratie. Neem de 
hangjongeren bij het zorgcentrum. De 
politie kon weinig doen aan de overlast. 
Maar de woningbouwvereniging wel: 
door betere verlichting aan hun pand 
te hangen. ‘Je moet de weg een beetje 
kennen’ zeggen ze dan.

Het bewonersplatform denkt ook met 
de gemeente en woningcorporaties 
mee rondom Nieuw Twekkelerveld.  

We proberen met elkaar te zoeken naar 
manieren hoe we andere wijkbewoners 
kunnen betrekken. Bept vervullen 
hierin een zeer actieve rol. 

Het bewonersplatform wil zo min 
mogelijk namens de wijk praten, maar 
in alles de verbindende schakel zijn. We 
hebben veel waardering voor hun inzet. 
Soms meerdere avonden per week. En 
we zijn onder de indruk van de manier 
waarop ze hun rol helder houden en 
deze willen bewaken! Ze verdienen 
het dus zeker om even in het zonnetje 
gezet te worden!!…

Hier zijn we uiteraard erg trots op! We 
zijn inderdaad de afgelopen twee jaar 
bezig geweest met opbouwen, maar we 
hebben ook nog genoeg plannen voor 
de komende jaren. Wil jij hier ook actief 
over meedenken en -doen? Meld je dan 
om daar eens over door te praten. 

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 mailen op info@bept.
nu en op www.bept.nu Ook vind je ons 
op Facebook als Bewonersplatform 
Twekkelerveld. 

Jacqueline, Patrick, Marieke


