
Op zaterdagmiddag 18 december 2021 werd aan de 
Steenbokstraat op het terrein van Stichting Samen 
Twekkelerveld van 12:00-17:00 uur een kleine maar 
gezellige Kerstmarkt gehouden.

Volledig Coronaproof volgens de regels, en na tweemaal 
een bevredigende controle door de Gemeente door inzet 
van haar BOA’s kon het wat ons betreft van start gaan.
De hele week waren vrijwilligers al bezig om de 
kerstkramen en prachtig verlichte kerstbomen op te 
zetten, voor een leuke sfeer.

Het terrein was gezellig aangekleed, en met diverse 
leuke kerstkramen, zitjes, een kleine kinderattractie, en 
een levende kerststal was de Kerstsfeer zeker aanwezig.

In het midden van het plein, stond een omheining met 
daarin een diversiteit van dieren. Ezels, Een kleine Pony, 
Geiten, Bokken, en een lastig Varken deden zich tegoed 
aan het stro, en lieten zich gewillig aaien.

De kleinschalige maar intieme markt was een 
perfecte plek om te genieten van een drankje of een 
hapje, en de kramen verkochten leuke snuisterijen, 

dierbenodigdheden en kerstbakjes. Kerstmuziek klonk 
uit de speakers, vuurkorven brandden, en het geluid van 
de Midwinterhoornblazers klonk de hele middag.

Een prachtige Kerstman met een heuse Arrenslee liet 
zich graag fotograferen met iedereen die hier graag 
gebruik van wilde maken.

Speeltuin t Heelal was weer als vanouds aanwezig en 
hier konden de kinderen zandkaarten maken, en ook 
nog genieten van een kop warme chocomelk. Het was 
een gezellige middag die zeker een uitgebreid vervolg 
krijgt de komende jaren.

Namens alle vrijwilligers willen wij iedereen bedanken 
voor deze gezellige middag.

Overigens mag het ook wel eens worden benoemd, dat 
ieder verslag steeds maar weer netjes in de wijkkrant 
wordt geplaats door de ijverige redactie van deze krant.
Redactie hartelijk dank, en ga zo door!

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

Dag van de Reanimatie

Terugblik:Kerstmarkt 
Steenbokstraat

Wij zijn Team UniZorg, een fictief wijkteam 
opgericht vanuit het Saxion bestaande uit vijf 
wijkverpleegkundigen (hbo-verpleegkunde studen-
ten): Lieke Leushuis, Lieke Roerdink, Jill aan de 
Stegge, Jonne Hankamp & Daan Wigger. De wijk die 
wij toebedeeld hebben gekregen, betreft jullie wijk! 

Grotendeels van dit onderwijsprogramma, genaamd  
‘The Game’, vindt online plaats. Echter zijn er ook 
opdrachten die fysiek met inwoners van de wijk 
gedaan moeten worden, waaronder de ‘Dag van 
de....’; in ons geval de ‘Dag van de Reanimatie’. 
Gezondheidsbevordering van onze wijk was hierbij 
het doel. 

De studenten van de Universiteit van Twente 
zijn een erg grote doelgroep binnen onze wijk, 
vandaar dat wij ons daar op hebben gericht bij het 
organiseren van de Dag van de Reanimatie. Eén van 
de wijkverpleegkundigen uit Team UniZorg had korte 
lijntjes met een bedrijf die reanimatiecursussen 
verzorgd, dat was zo geregeld. De enige uitdaging 
die ons nog te wachten stond, was het bij elkaar 
krijgen van het budget dat ervoor nodig was. In 
goed overleg hebben wij samen met de Gemeente 

Enschede de financiering rond kunnen krijgen voor 
het organiseren van deze reanimatiecursus. 

Wij willen de Gemeente Enschede dan ook erg 
bedanken voor deze samenwerking! Zonder hen 
had de reanimatiecursus geen doorgang kunnen 
vinden en waren er géén twintig studenten, daarmee 
burgerhulpverleners, binnen de Universiteit van 
Twente bijgekomen. Het was een erg geslaagde dag!

Team UniZorg  Universeel, Uniek & Universiteit – 
Zorg voor jou



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
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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 
1 feb | 8 mrt | 12 apr
10 mei | 7 juni | 30  aug |  
27 sep | 25 okt | 22 nov | 

VERSCHIJNINGSDATA
15 feb | 22 mrt | 26 april 
24 mei | 21 juni | 13 sep |  
11 okt |  8 nov | 6 decWWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Colofon

NIEUW IN DE WIJK - Barefoot Trainers vestigt zich in 
bedrijfsverzamelgebouw Rigtersbleek-Aalten

Barefoot Trainers is per 1 november 
2021 verhuisd naar het bedrijfsver-
zamelgebouw aan de Rigtersbleek-
Aalten 4. Er was behoefte aan meer 
ruimte en deze is gevonden op de 
hoek aan de begane grond naast de 
receptie!

Barefoot Trainers is dé specialist 
in regio Twente op het gebied van 
functioneel bewegen en trainen. De 
focus ligt op functionele training en 
revalidatie, pijnvrij bewegen, de houding 
optimaliseren en blessurepreventie.

Bij Barefoot Trainers ben je aan het 
juiste adres als je van fysieke pijn of 
blessures af wilt komen. Door middel 
van personal training leer je correct 
bewegen zoals de natuur dat bedoeld 
heeft. Als gevolg hiervan verbetert je 
lichaamshouding, genezen blessures 
en leer je nieuwe blessures voorkomen. 
Je wordt fysiek en mentaal sterker, 
verbetert je conditie, verliest overtollig 
vet en je bouwt spiermassa op die je 
op de juiste manier weet in te zetten. 
Hierdoor reduceert stress en spanning 
in je lichaam. Samen met één van 

de coaches werk je naar een pijnvrij 
bestaan toe door de oorzaken van 
fysieke pijn en blessures bij de kern 
aan te pakken. Bij Barefoot Trainers ligt 
de focus op permanente oplossingen, 
niet alleen op tijdelijke pijnverlichting.

Het belangrijkste principe dat wordt 
gehanteerd tijdens een training is 
functionaliteit. Het gaat er niet om 
dat je voldoende beweegt, het gaat er 
vooral om dat je functioneel, kwalitatief 
en bewust beweegt. Vissen zwemmen, 
vogels vliegen en mensen rennen. 
Het lichaam van de mens is gebouwd 
om te staan, lopen, rennen en gooien. 
Dit zijn de primaire functies die de 
mens jarenlang heeft gebruikt om te 
overleven. Deze patronen trainen we 
op een functionele manier waarbij we 
werken met myofasciale meridianen. 

Het lichaam is 1 grote keten en we 
kunnen het lichaam daarom alleen als 
1 grote spier beschouwen. Alles moet 
met elkaar leren samenwerken zodat 
we geïntegreerd, moeiteloos, zonder 
pijn en dus functioneel kunnen leven 

en bewegen. Bij Barefoot Trainers 
train je op blote voeten omdat dit zorgt 
voor een betere sensorische input en 
verbeterde coördinatie. Dit is ook waar 
de naam vandaan komt.

Wil je meer te weten komen over ons 
en hoe wij jou kunnen helpen? Neem 
dan een kijkje op onze website. Bel 
ons of stuur een bericht via WhatsApp 
om een vrijblijvend intakegesprek te 
plannen met Emina of Lejla.

BAREFOOT TRAINERS
Rigtersbleek-Aalten 4
06 83 50 87 64
www.barefoot-trainers.nl

Het belang van goede gezondheid en 
conditie is vandaag de dag bij iedereen 
bekend. Maar hoe staat het er voor 
met de schoolkinderen in Enschede? 
De Gemeente Enschede, Sportaal en de 
schoolbesturen in het Basis Onderwijs 
hebben de handen ineengeslagen 
en gaan vanaf dit schooljaar alle 
basisschoolkinderen in Enschede toetsen 
aan de hand de van de MQscan. De rol 
van motoriek is namelijk een cruciale bij 
gezondheid.

In het verleden zijn aan de Tweede 
Kamer petities aangeboden waarin wordt 
opgeroepen om kinderen op school te 
laten toetsen op beweegvaardigheid. 
Grote namen zoals voetbalcoaches 
Ronald Koeman en Sabrina Wiegman en 
schaatstrainer Jac Orie zette deze petities 
kracht bij. Jac Orie geeft nog onlangs in 
zijn podcast aan dat hij zich echt zorgen 
maakt om jeugd. ‘Ze gaan naar school 
met de e-bike of worden met de auto 
gebracht’ 

Ook in Enschede worden de signalen 
dat de jeugd minder beweegt al langere 
tijd opgemerkt door combinatie-
functionarissen van Sportaal en gymleer-
krachten vanuit het basisonderwijs. 

VERVOLG PILOT
Een goede veelzijdige motoriek bij 
kinderen is een belangrijke voorspeller 
in het actieve beweeggedrag op latere 
leeftijd, wijst wetenschappelijk onderzoek 
uit. Daarnaast heeft voldoende bewegen 
ook effect op het fysieke en mentale 
welbevinden van kinderen en zijn er 
relaties te leggen naar de ontwikkeling 
van de cognitieve functies en het 
leervermogen. Dit alles maakt dat Jeroen 
Geerink van Sportaal het belang van 
monitoring van de motorische vaardigheid 
op de agenda heeft gezet. ‘In Enschede is 
er nauwelijks data beschikbaar over de 
motorische ontwikkeling van de jeugd (4 
t/m 12 jaar). Om het belang van sporten, 
bewegen en gezondheid meer kracht bij te 
zetten is er simpelweg data nodig. Met de 
inzet van de MQscan gaat die gewenste 
data over de motorische ontwikkeling er 

komen. Geerink: ‘het verkrijgen van die 
data is niet het doel, het is slechts een 
weergave van de Enschedese situatie. 
Die situatie moet het vertrekpunt gaan 
zijn voor vernieuwingen binnen het 
bewegingsonderwijs, sportbeleid en we 
willen graag de koppeling maken naar een 
gezonde leefstijl’. Het spreekt voor zich dat 

alle Enschedese gymleerkrachten in het 
Primair Onderwijs unaniem waren over 
het belang van de inzet van de MQscan. 
De Gemeente Enschede ziet het belang 
en draagt bij om de MQscan structureel in 
te zetten, evenals de schoolbesturen. 

Marcel Poppink, voorzitter van College 
van Bestuur van Stichting Consent, 
vertelt dat binnen scholen tot dusver 
alleen werd gewerkt met intelligentie 
scores een must voor als leerlingen de 
basisschool verlaten. De stichting, die 
alle openbare basisscholen in Enschede 
vertegenwoordigt, erkent dat een goede 
motoriek de kinderen verder brengt in 
hun latere maatschappelijke carrière. 

MQ SCAN
De meting vindt twee keer per jaar plaats. 
De MQ Scan wordt afgenomen door 
middel van een beweegbaan die kinderen 
in de gymzaal moeten afleggen. De tijd 
die ze er over doen geeft aan of een kind 
gemiddeld, boven- of ondergemiddeld 
motorische vaardig is voor zijn of haar 
leeftijd.

Kinderen in Enschede worden getoetst op beweegvaardigheid



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

Tel.: 053-4340126
info@gebrvandermeij.nl
www.gebrvandermeij.nl匀挀栀椀攀琀戀愀愀渀眀攀最 㠀 
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Schoolvakanties 
Noord Nederland 

2022

VOORJAARSVAKANTIE  19 t/m 27 februari 2022

MEIVAKANTIE  23 april t/m 8 mei 2022

ZOMERVAKANTIE  16 juli t/m 28 aug 2022

HERFSTVAKANTIE  15 t/m 23 okt 2022

KERSTVAKANTIE  24 dec 2022 t/m 8 jan 2023
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Op 16 december was de Wijkbudget-
commissie Twekkelerveld weer bijeen 
in de Melkweg ter afsluiting van het 
jaar 2021.
Dit jaar 2021 hebben we toch, ondanks 
alle corona beperkingen, behoorlijk veel 
aanvragen positief kunnen beoordelen.
Spijtig kon de aanvraag van Buurt-
camping niet uitgevoerd worden, deze 
moest door de corona regels op dat 
moment worden geannuleerd. Hopelijk 
kan deze activiteit in het Van Heekpark 
in de zomer 2022 wel doorgang vinden 
en die wordt wederom waar nodig door 
ons gesteund.

Sinterklaas heeft toch nog zijn op-
wachting kunnen maken in onze wijk 
Twekkelerveld, in Het Proathuus was 
de Goedheiligman aanwezig en heeft 
een aantal kinderen met presentjes 
blij kunnen maken. Door een spontane 

actie van Samen Twekkelerveld is Sint 
toch bij een groot aantal gezinnen in 
onze wijk op visite kunnen komen en 
coronaproof van cadeautjes kunnen 
voorzien. De wijkbudgetcommissie 
heeft hier met plezier een bijdrage aan 
kunnen verlenen.

Een echte Kerstmarkt met levende 
dieren in een mooie stal heeft toch nog 
doorgang kunnen vinden op het terrein 
van Samen Twekkelerveld. Foto-
reportage vindt u elders in de Wijkkrant 
Twekkelerveld. Compliment voor de 
organisatie, het was een gezellige 
markt die door menig buurtbewoner 
werd bezocht, samen met de 
Wijkbudgetcommissie blijkt er toch veel 
mogelijk te zijn.

In de maand december hebben wij 
ook de bewoners van Livio net voor 

Sinterklaas weer blij kunnen maken 
met een mooie echte banketstaaf van 
Vers Bakkerij Savonije en hebben wij 
met hulp van Bloemist Beimer alle 
bewoners kunnen voorzien van een 
echt houten kerstkunstwerkje met 
hyacintbloem. De reacties waren zeer 
positief van de bewoners van Livio 
Zorgcentrum Twekkelerveld. Het is 
prettig om als Wijkbudgetcommissie 
met ondernemers als Savonije en 
Beimer uit onze wijk samen te kunnen 
werken om de Zorgcentrum Livio 
bewoners plezierige momenten te 
kunnen bezorgen.

De verlichte mooie Kerstboom was dit 
jaar een aanwinst voor de sfeer op ons 
winkelcentrum. Samenwerking met 
de andere wijken en winkelcentra in 
Enschede Noord gaf een mooi resultaat 
dit jaar.

De Wijkbudgetcommissie staat ook 
in 2022 weer open voor aanvragen en 
steun om bij te dragen aan activiteiten 
in onze mooie wijk. 

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

Tot slot wensen wij natuurlijk alle 
Wijkbewoners een gezond, gelukkig en 
voorspoedig 2022 toe en spreken de 
hoop uit dat we binnen niet al te lange 
tijd weer “normaal” met elkaar om 
kunnen gaan”en niet te vergeten, de 
spreuk van 2022 ‘‘kijk een beetje meer 
naar elkaar om’’.

Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld

Nieuws van de Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld

Enschede Marathon ontvangt World Athletics Heritage Plaque

Vorige maand maakte de internationale 
atletiekbond World Athletics (voorheen 
IAAF) bekend dat Enschede Marathon 
wordt onderscheiden met de presti-
gieuze World Athletics Heritage Plaque. 
‘‘Daar zijn we natuurlijk heel blij mee’’, 
zegt Sandra Melief, directeur Enschede 
Marathon. “Het is een grote eer en een 
enorme opsteker voor de organisatie 
en alle medewerkers. We hebben een 
bewogen tijd achter de rug waarbij we 
hebben laten zien dat we altijd blijven 
denken in mogelijkheden en snel kunnen 
schakelen. Geweldig om dan zo’n mooie 
blijk van erkenning te krijgen.” 

MISSION MARATHON
In 2022 bestaat Enschede Marathon 
als oudste marathon van Nederland 

(en zelfs van West-Europa) 75 jaar. 
‘‘Dat is op zich al heel bijzonder en 
was de aanleiding voor de toekenning 
van de prijs’’, vertelt Melief. ‘‘Maar 
we krijgen deze onderscheiding ook 
als blijk van waardering voor het last 
minute organiseren van NN Mission 
Marathon op Vliegveld Twenthe op 
18 april van dit jaar. Twee weken 
ervoor kon deze marathon, waar veel 
toplopers zich hoopten te kwalificeren 
voor de Olympische Spelen van Tokyo, 
in Hamburg niet doorgaan. Wij hebben 
de organisatie toen overgenomen. 
Een enorme klus, die we met z’n allen 
succesvol hebben geklaard.’’

GOED GEZELSCHAP
De World Athletics Heritage Plaque is 

in 2018 ingesteld door World Athletics-
voorzitter Sebastian Coe. De prijs, een 
fraaie, goudkleurige plaquette, wordt 
jaarlijks toegekend aan personen of 
organisaties die “een buitengewoon 
grote bijdrage aan de wereldwijde 
geschiedenis en ontwikkeling van 
de atletieksport hebben geleverd.” 
Enschede Marathon bevindt zich met 
deze onderscheiding in bijzonder goed 
gezelschap, want ook de New York 
Marathon heeft vandaag deze prijs 
ontvangen. “We mogen als stad dan ook 
heel trots zijn op onze marathon”, zegt 
Niels van den Berg, locoburgemeester en 
wethouder Sport van Enschede. ‘‘Het laat 
de stad op haar best zien: van organisatie 
tot deelnemers en publiek. We doen het 
echt voor en met elkaar.’’ De plaquette 

zal binnenkort worden tentoongesteld 
in het Stadskantoor, zodat iedereen in 
Enschede deze kan bewonderen.

FEESTJE
De 52e editie van Enschede Marathon 
staat op zondag 24 april 2022 op de 
kalender. “En daar gaan we nog meer 
een feestje van maken dan anders”, 
besluit Melief. ‘‘Natuurlijk vanwege 
deze mooie onderscheiding, maar vooral 
omdat de reguliere edities van 2020 en 
2021 geen doorgang konden vinden. We 
verheugen ons er dan ook ontzettend 
op.’’

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
www.enschedemarathon.nl
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Zoals elk jaar tijdens de kerstdagen 
wordt onze wijk door diverse bewoners 
opgefleurd met prachtig versierde 

en verlichte tuinen. Tijdens een 
rondwandeling door de wijk waren er 
diverse kunstwerken te bewonderen en 

veranderd een koude winterwandeling 
in een mooie feestelijke en hart-
verwarmende trip.” Ook Het Heelal was 

wederom van de partij met stralende 
beste wensen.

Twekkelerveld in kerstsferen
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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 .

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.

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. 
Zodra het weer mogelijk is horen jullie 
van ons. Volg ons op facebook.

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 
Een gezellige kinderdisco voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar met leuke muziek van 
18.30 - 20.00 uur. 

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. De hoofdprijs is 
tijdelijk 2 x €27,50 . Zaal open 18.30 uur.
Nadere info volgt 

Enschedese Philatelisten Vereniging EPV 
Postzegel Verenigingsavond met mooie 
veiling vanaf ca 19.30 uur. Elke vierde 
maandag van de maand in 2022, zodra 
weer mogelijk.
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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 €50,00. Verder 
boodschappen, vleesschotels en koffie. 
Zaal open 18:30 uur. Aanvang 19:30 uur.
Wij hopen op 4 februari weer te kunnen 
starten.

DANSCURSUS
Elke vrijdag, zodra weer mogelijk. Vanaf 8 
oktober wordt er 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 hopen weer te 
mogen starten op 5 februari.

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.
We starten weer na de lockdown.

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. 

BEWEGEN VOOR OUDEREN
Elke dinsdagmiddag van 14.30 t/m 15.00 
uur organiseert ANBO en Livio ‘Bewegen 
voor ouderen’ onder leiding van Jolien 
Hammer (fysiotherapeut).

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. 

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.
Voorlopig geen dansavond. 
Nadere info volgt.

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
17:30-22:00 - OSVVE

DONDERDAG
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

VRIJDAG
09:00-13:00 - Tekenclub

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 

NAMENS ALLE MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS WENSEN WIJ U EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2022 
LET OP: ALLE ACTIVITEITEN ZIJN VOORLOPIG AFGELAST. VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

ZIE VOLGENDE WIJKKRANT EN/OF VOLG DE SPEELTUINEN OP FACEBOOK.
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Zonnehuuske: Mooie dingen zijn op ons pad gekomen
Na alle hectiek van afgelopen maand, 
de laatste uitgifte van het jaar, de 
kerstpakketten, de kerstboompjes en 
ga zo maar door, hadden wij ook even 
‘‘vakantie".

Het jaar werd afgesloten met een lach 
en traan. We hebben helaas afscheid 
moeten nemen van dierbaren, maar 
ook ons werk gaat gewoon verder 
en uiteraard dankbaar voor de vele 
mensen die we blij hebben gemaakt.
Al met al blijft het fantastisch voor wat 
wij hebben kunnen doen en alles met 
jullie hulp en donaties. 

Mooie dingen zijn op ons pad gekomen. 
Zo mochten wij 51 kerstpakketten 
ophalen. Een week voor kerst hebben 
we deze opgehaald en verdeeld 
onder meerdere autos. Eerst richting 
‘t Proathuus en toen weer verder 
vervoerd. Dit in samenwerking met 
verschillende organisaties. Geweldige 
mensen die mee hebben gereden en 
er zorg voor hebben gedragen dat alles 
op de goede plek is gekomen. Wat een 
teamwork.

Zo mochten we ook een vrij grote 
donatie knuffels ophalen, deze waren 
allen verpakt en sommige met een 
spel of knutseldingetje erbij. De 
donateur wil anoniem blijven en dat 
respecteren we, maar via deze weg 
nogmaals ontzettend bedankt dat 
wij deze mochten ophalen. Uiteraard 
zullen wij de zorg dragen dat alles op 
de goede plek terecht komt en vele 
kinderhartjes blij maken.

Niet alleen voor de kinderen, maar 
ook aan de volwassenen is gedacht. 
Prachtige kleding, mooie decoratie, 
voor ieder wat wils.
Via all4free zijn er ook kerstmanden 
en kerstpakketten verdeeld. Zo kwam 
er op het laatste moment nog een 
hele lading voedsel binnen van een 
groothandel, deze is geproportioneerd 

uiteraard. Mensen konden hun eigen 
bakjes en zakjes meenemen en zo 
hadden we nog onverwachts nog 
extra heerlijke lekkernijen voor de 
feestdagen.

Dit was nog niet alles, het ging maar 
door, hoe fantastisch. Ik kreeg een 
telefoontje of ik nog wanten kon 
gebruiken, gezien de meeste leden 
geen auto hebben en alles op de fiets 
of lopend moeten doen, was dit ook 
meer dan welkom. Op een paar na, zijn 
deze allemaal al verdeeld en zorgen 
voor heerlijke warme vingertjes. Lieve 
wijkbewoners, ook jullie nogmaals 
bedankt.

En de bedankjes blijven maar 
stromen, ook wij werden bedankt 
voor al het goede werk, maar zoals 
vaker gezegd; het is noaberschap, 
teamwork, een warm hart, inzet een 
doorzettingsvermogen van zoveel 
mensen. In één woord FANTASTISCH!
Zo werd ik, geheel onverwachts, 
persoonlijk bedankt voor al ons goede 
werk door onze wethouder met een 
mooie en lekkere attentie. Het was een 
beetje stiekem, want hiervoor moest 
men een valletje bedenken, om mij te 
lokken. Natuurlijk ben ik ontzettend 
dankbaar en mega trots, maar ik 
ben niet alleen en ik kan dit ook niet 
alleen. Het Zonnehuuske is samen 
met en voor elkaar. Lieve mensen, 
die ons hebben voorgedragen, die ons 
een warm hart toedragen, ook jullie 
nogmaals ontzettend bedankt.

Tussen alle drukte door, kwamen er 
ook hulpvragen. Sommige konden we 
snel op inspringen, maar sommige 
hebben helaas iets meer tijd nodig, 
maar het komt altijd goed.
De vraag of we konden helpen met 
een verhuizing bijvoorbeeld. Uiteraard 
willen we dat, maar wij hebben 
daarvoor niet de mogelijkheden. 
Desalniettemin kunnen wel andere 

organisaties hiervoor benaderen. We 
hebben korte lijntjes dus mailen, bellen, 
kijken wat mogelijk is. Helaas in deze 
periode was er niemand beschikbaar, 
dus hebben we beroep gedaan op het 
lunch team van de Paulusschool. De 
heren hebben contact opgenomen 
met deze mensen en hun uiteindelijk 
kunnen helpen. Heren, echt jullie zijn 
toppers, geweldig!

En zelf iemand die nog nooit van ons 
had gehoord, kwam via via bij ons. 
Zijn weekgeld was niet overgemaakt, 
hier had hij wel op gerekend ivm de 
verjaardag van zijn zoontje. Hij had 
nu geen cadeautje en dat konden we 
niet laten gebeuren. Alles aan de kant 
en snel schakelen. Uiteindelijk een 
mooi cadeaupakket voor deze kleine 
man in orde gemaakt. Een fles ranja, 
wat lekkers, versiering etc. erbij. Het 
kleinste gebaar kan soms groter zijn 
dan verwacht. Dankbaar en tevreden, 
hoe heerlijk.

Het jaar sloten we af met nog een 
prachtige donatie, via all4free werden 
er kerst/dennenboompjes met de 
laadbak gebracht. Het Zonnehuuske in 
kerstsfeer, ook de kerstman kon niet 
uitblijven en ik heb mij in dit prachtige 
pak gehesen. Zoveel leuke reacties, 
het was een leuk en gezellig sfeertje, 
wat genieten.

Ondanks de lockdown hebben we er 
wat moois van gemaakt. We hebben 
wat boompjes in de wijk verdeeld, zo 
ook bij de buren van Het Zonnehuuske. 
Elisa ging aan de slag en later kwamen 
er nog 3 enthousiaste buurjongens 
ons ook helpen. 

Er hangt toch altijd wel een extra warm 
sfeertje rondom deze dagen. Iedereen 
bedankt voor alles het afgelopen jaar, 
samen kunnen we toch wel ontzettend 
trots zijn op dat we hebben bereikt.
Het nieuwe jaar is net weer gestart en 

we zijn alweer lekker aan het werk.
Ook zijn we begonnen als MUP 
(menstruatieproducten uitgiftepunt) 
Helaas bestaat er ook menstruatie 
armoede en niet onbelangrijk ook de 
schaamte. Dus is All4free hiermee 
aan de slag gegaan en is er nu ook een 
uitgiftepunt in ‘t Praothuus en in Het 
Zonnehuuske. 

All4free heeft daarmee nu 5 
uitgiftepunten en hopen zo ook 
hierin te kunnen helpen. Indien men 
geen geld heeft deze producten aan 
te schaffen kan men privé contact 
met ons opnemen en zullen wij hier 
discreet mee omgaan. 

Niet alleen de uitgifte hiervan is 
belangrijk, maar ook dat wij deze 
producten (maandverband, tampons, 
cups etc) op voorraad hebben. Heeft u 
nog wat liggen en niet meer nodig of 
wilt u een donatie doen? Neemt u dan 
contact met ons op via onderstaande 
gegevens. We zijn uiteraard dankbaar 
voor de hulp die we kunnen bieden, 
maar ook dankbaar voor uw donaties 
en hulp. 

Samen gaan we weer verder, op naar 
(hopelijk) een geweldig jaar waar we 
weer vol dankbaarheid en tevreden 
terug kunnen kijken zoals afgelopen 
jaar.
Voor iedereen de beste wensen en 
lieve groet van team 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



De Sheltersuit Foundation geeft warmte en beschutting

Op 16 december werd er door een aantal 
leerlingen van het Zone College aan de 
Hengelosestraat een groot aantal leuke 
kerststukken voor op de tafels in het 
restaurant overhandigd.

Wij hebben de groep leerlingen, welke 
keurig alles op Corona afstand kwamen 
bezorgen, even in het zonnetje willen 
zetten met een mooie groepsfoto en wat 
plaatjes van de gemaakte stukjes welke 
een plaatsje vonden in het Grand Café 
van Livio Twekkelerveld. 

Namens Livio en zijn bewoners en 
Wijkbudgetcommissie en Wijkkrant 
Twekkelerveld super bedankt voor deze 
gezellige bijdrage aan het Kerstfeest!
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Wij willen je bedanken voor je loyale 
support aan de Sheltersuit Foundation. 
Met jouw steun hebben we afgelopen 
jaar dakloze mensen in maar liefst 16 

verschillende landen (en de teller loopt 
nog!) warmte en beschutting kunnen 
bieden. 

Voor de meesten van ons is de winter 
een tijd van feestdagen, familiebezoek, 
huiselijke gezelligheid en natuurlijk 
cadeautjes uitpakken. Mensen die 
momenteel op straat leven hebben 
echter te maken met de kou. Onder-
koeling is voor hen een reëel gevaar. 

Het zal je niet verbazen dat de winter-
periode daarom de drukste tijd van het 
jaar is voor Sheltersuit.

Met het kwik dat nog verder zal dalen, 
lopen vele daklozen grote risico’s. Wij 
kunnen deze kwetsbare mensen alleen 
helpen - en onze missie voortzetten - 
met jouw financiële steun.

HELP JE ONS MEE IMPACT TE MAKEN?
Overweeg dan een donatie waarmee wij 
nog meer Sheltersuits kunnen maken. 
Zo maak je nu én in de toekomst een 
enorm verschil in het leven van deze 
kwetsbare mensen.

Onze ‘social factories’ draaien op volle 
toeren. We blijven ons best doen om 
warmte te bieden aan zoveel mogelijk 
mensen die op straat (over)leven.

Bedankt dat je de Sheltersuit 
Foundation een warm hart toedraagt 
en dat je onze missie steunt.

Zone College bracht extra kerstsfeer 
bij Livio Zorgcentrum

6Sinds 2020 is de huisarts verplicht om 
toegang tot het elektronische patiënten 
dossier te geven. Patiënten van 16 jaar 
en ouder, die ingeschreven staan bij de 
huisartsen R. Baykir, R. Meijerink en R. 
Sandvliet binnen de wijk Twekkelerveld 
kunnen een dossier openen op www.
gezond.nl.

Een online patiënten portaal is een 
beveiligde website waarmee u 24 uur 
per dag herhaalrecepten kunt aanvragen 
van medicatie welke u chronisch 
gebruikt, laboratorium uitslagen kunt 
inzien maar ook uw medische gegevens 
kunt bekijken welke teruggaan tot juli 
2020. Dit portaal is gekoppeld aan het 
huisartsinformatiesysteem waar uw 
huisarts mee werkt. 

Om in te loggen op Gezond.nl heeft u 
een persoonlijke DigiD inlog nodig voor 
op uw mobiele telefoon of computer. Dit 
portaal is niet inzichtelijk voor overige 
zorgmedewerkers, deze is gekoppeld 
aan uw DigiD waarvan u alleen de 
inloggegevens weet.

WAT IS ER NIEUW EN WAAROM?
Om de telefonische bereikbaarheid van 
de doktersassistentes te vergrootten 
is besloten per 7 november de ‘online 
Afspraken’ module te activeren wat 
betekend dat u zelf afspraken kunt 
inplannen bij uw huisarts via www.
gezond.nl/portal.

Na het inloggen op gezond.nl krijgt u een 
aantal vragen die betrekking hebben op 
uw klachten en een Pop-up met vragen 
over het Corona-virus.
 
Binnen de huisartsenpraktijk is het niet 
wenselijk om hoestende patiënten in 
de wachtkamer te hebben zitten tijdens 
het reguliere spreekuur. Voor mensen 
met hoestklachten of mogelijk Covid 
gerelateerde klachten hebben we een 
speciaal moment aan het einde van de 
dag.

Dit betekend dat u 24 uur per dag online 
een afspraak kunt inplannen, wijzigen of 
weer kunt afzeggen. U hoeft niet meer te 
bellen en in de wachtrij te staan als het 
een drukke ochtend is.

Voor u als patiënt is er een ‘digitale 
voordeur’ ontstaan welke u kunt openen 
op ieder moment van de dag en de 
bereikbaarheid van de praktijk vergroot. 
Daarbij is de wens dat de werkdruk bij de 
doktersassistentes door deze innovatie 
zal afnemen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt 
u contact op nemen met Cindy 
Deppenbroek, praktijkmanager via 
c.deppenbroek@twekkelerveld.nl .

Huisartsenmaatschap Twekkelerveld 
wenst u een voorspoedig en vooral 
gezond 2022 toe!!

R.Baykir, R.H.Meijerink 
en R.H.Sandvliet

Huisartsen Twekkelerveld bereiden 
digitale bereikbaarheid voor patiënten uit

www.gezond.nl/portal



 

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
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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”

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

 Jouw buurtfietsenmaker op 't Twekkelerveld!

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.

SIV/o 
HAi. 

ALLEEN OP AFSPRAAK 
(DINSDAG EN DONDERDAG AVOND 
OP AFSPRAAK GEOPEND) 

KNIPPEN € 13,00

T/M 12JAAR € 9,9s
KLEUREN VANAF€ 26,oo

Ç().lo/;\ G.J. VAN HEEKSTRAAT 342
1/;\9()_/;\9

.,_ ___ _,,, 7521 EM ENSCHEDE
Ac0tero""' < 

TEL: 053 8513168 

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN EN ACTIES 

KNIPPEN  €13,50

T/M 12 JAAR  €10,50

KLEUREN VANAF  €27,00
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Allereerst de beste wensen voor 
2022. Oud en nieuw is voor de wijk 
betrekkelijk rustig, zonder grote 
incidenten verlopen. Als wijkagent zijn 
wij daar natuurlijk erg blij mee. Vol 
goede moed en vol vertrouwen gaan wij 
onze werkzaamheden voor komend jaar 
voortzetten. 

In deze rubriek willen we het hebben 
over veilig op de weg bij winterweer

Het is winter, al lijkt het daar af en toe 
niet op. Juist omdat het weer deze winter 
behoorlijk wispelturig is, zijn gladheid 
en onvoorspelbare situaties op straten 
en wegen juist nu van toepassing. 
We willen dat ook daarop graag onze 
aandacht leggen wanneer het gaat 
om de snelheid in de wijk. De vakantie 
is weer voorbij en de scholen kunnen 
weer open. Pas daarom alstublieft 

uw rijstijl aan. Zorg voor goed zicht en 
goede banden. Wie goed is voorbereid, 
rijdt veiliger en kan zijn voertuig beter 
onder controle houden. Ook in winterse 
omstandigheden. Iedereen wil toch  
’s avonds weer gezond aan tafel?

Autoruiten én spiegels goed ijsvrij maken 
voor vertrek, is niemands hobby. Even 
snel. Een klein gaatje. De rest doet de 
blower, denk je dan. Daarmee neem je 
risico’s op schade of erger. Niet alleen 
voor jezelf. Ook anderen kunnen de dupe 
zijn. Bedenk dat als er ijs op je voorruit 
zit, ook de straat glad kan zijn en alle 
verkeer stroever verloopt. Neem dus 
toch maar die éne minuut, om alle ruiten 
en spiegels van je auto goed ijsvrij te 
maken. Dan riskeer je ook geen boete van 
€250,-, ook als er "alleen maar" sprake is 
van beslagen ruiten.

TIPS VOOR HET IJSVRIJ MAKEN 
VAN AUTORUITEN
•  Gebruik geen (heet) water voor het 

ontdooien. De voorruit kan barsten.
•  Stilstaand warmdraaien is goed voor 

het zicht, maar slecht voor motor én 
milieu. En gebeurt dit onbeheerd, dan 
is de kans op diefstal groot. 

•  Zet na het krabben de blower op de 
warmste stand op de voorruit. Sluit 
de andere ventilatieroosters tot de 
voorruit schoon is.

WINTERBANDEN
Voldoende profiel op alle banden is met 
name ’s winters belangrijk. Overweeg 
eventueel de aanschaf van winterbanden. 
Deze presteren bij sneeuw en ijzel beter. 
Zowel rubber als profiel zijn berekend op 
extra kou en water. Meer grip betekent 
meer veiligheid. Het kan net het verschil 
zijn tussen rijden en glijden. Let wel: 
winterbanden zijn geen wonderbanden.

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

Tips van de wijkagent

Update: Positieve gezondheid bij fysiotherapie de Bleek
Zoals in de wijkkrant van September is 
aangegeven, zijn wij bij fysiotherapie 
de Bleek gestart met het GLI-
programma. Dit programma richt 
zich op het verbeteren van de leefstijl 
van mensen met overgewicht of een 
verhoogd risico hierop. Dit draagt bij om 
type 2-diabetes te voorkomen. Onze 
collega’s Lars Arends (Leefstijlcoach) 

en Jarno Scherphof (Fysiotherapeut) 
hebben in samenwerking met Maggy 
Owel (Diëtiste) en Sportaal een 
programma opgesteld om mensen 
hierbij te begeleiden.

Inmiddels zijn er in 3 maanden tijd 
16 intakes gedaan en is er met een 
groep van 12 personen gestart met 

aanpassingen van het voedings-
patroon (onder leiding van de diëtiste) 
en oefenen/meer bewegen (onder 
leiding van de fysiotherapeuten). Ook 
zal tijdens dit programma worden 
ingegaan op stress, roken, slaap en 
alcohol. 

VOOR WIE IS DIT PROGRAMMA?
Fysiotherapie de Bleek heeft in 
samenwerking met SLIMMER 
een programma opgesteld voor 
volwassenen met overgewicht (BMI 
25-30) en een verhoogd risico op type 
2-diabetes of hart- en vaatziekten 
en volwassenen met obesitas (BMI 
30-40). Daarnaast is het belangrijk 
dat iemand de motivatie heeft een 
leefstijlprogramma te volgen. Een 
verwijzing van de huisarts is hierbij 
nodig.

VERGOEDING
Ook volgend jaar volledige vergoeding 
vanuit de basisverzekering. De kosten 
voor het SLIMMER programma worden  
in de meeste gevallen geheel vergoed 
vanuit de basisverzekering. Er zijn 
enkele uitzonderingen, als uw verzeke-
raar het programma niet inkoopt. Uw 
fysiotherapeut, leefstijlcoach of huisarts 
kan u hierover verder informeren.

Heeft u belangstelling, neem dan 
snel contact op met onze praktijk. 
Volgend jaar zal er een nieuwe groep 
starten en er zijn nog maar een 
paar plekken vrij! Ook als u vragen 
heeft over het bovenstaande, kunt 
u ons op werkdagen bereiken via het 
telefoonnummer: 053-4358992 of 
stuur een e-mail naar info@fysio-
debleek.nl.

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.

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

zondag 6 februari 2022 16:00 uurr
CRAZY SUNDAY
Meer info over de bands volgt 

donderdag 10 februari 2022 20:30 uur
NIXTIEK: MIKE ZITO (USA)
Vrienden van NiX presenteert : Mike 
Zito (USA) Mike Zito behoeft onder de 
blues- & bluesrock liefhebbers eigenlijk 
geen uitgebreide introductie. Zito, van 
1970 St. Louis, Missouri, startte zijn 
carrière zo’n 20 jaar geleden en bracht 
inmiddels al een veertiental albums 
uit daarnaast won hij al tweemaal een 
Blues Music Award en werd hiervoor 
nog ettelijke malen genomineerd.

zaterdag 12 februari 2022 19:30 uur
HOUSE OF HORROR DINNERSHOW

Hoeveel onheilspellende gebeurtenis-
sen kun jij aan? 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! 

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. 

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: DUAL CITY CONCERT 
BAND PLAYS THE MUSIC OF BASIE & 
SINATRA
Vanavond laat de Dual City Concert 
Band zich inspireren door de muziek 
van Count Basie en Frank Sinatra, zoals 
ze dat speelden tijdens concerten 
in het Sands Hotel in Las Vegas in 
1966. Het eerste live-album van Frank 
Sinatra dat daarvan is verschenen is 
‘‘Possibly the most exciting engage-
ment of my professional life” volgens 
Sinatra zelf.’’

Programma Mystiek Theater



Alzheimer Café in 
Wijkcentrum De Roef 

Wij hopen in februari weer te kunnen starten 
met een nieuwe serie bijeenkomsten van het 
Alzheimer Café in Wijkcentrum De Roef Pastoor 
Geertmanstraat 17 in Enschede.

De eerste bijeenkomst is op 7 februari met als 
thema: Wat is de rol van een casemanager en 
welke ondersteuning geven zij?

Daarna op 7 maart met als thema: De rol van de 
Geheugenpoli en wat kunt u daar verwachten?

De Thema’s van deze avonden kunnen afhankelijk 
van de agenda’s van de gastsprekers nog 
omgeruild worden!

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 
uur op telefoonnummer 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 en een voorspoedig en gezond 
2022 gewenst, hopelijk tot ziens in februari. (ook 
wij kunnen niet in de glazen bol kijken dus alle 
data zijn afhankelijk van de Corona maatregelen 
welke de overheid nog voor ons in petto heeft.)

Met vriendelijke groet,
Wil Varwijk, coördinator Alzheimer Café Enschede
w.varwijk@alifa.nl of tel.: 053 4320122

Op zaterdag 27 november 2021 jl. werd door 
Sinterklaas, samen met een grote groep Pieten 
een groot aantal kinderen in de wijk Twekkelerveld 
bezocht.

Door de Coronamaatregelen was de traditionele 
intocht helaas niet uitvoerbaar, in verband met onder 
andere de anderhalf meter regel. Als alternatief 
mocht iedere ouder, of verzorger een mail sturen 
naar het mailadres van Samen Twekkelerveld. 
Met een gestaag groeiende adressenlijst werden 
de voorbereidingen door de vrijwilligers opgepakt 
en werden tientallen cadeautjes en snoepzakjes 
ingepakt.

Zaterdagochtend vertrok de stoet de wijk in, om 
deur aan deur de kinderen te bezoeken en om 
het presentje uit te delen. Van de ochtend tot de 

avond is het gezelschap bezig geweest om de vele 
adressen langs te gaan. Met een leuk stukje muziek 
en grappige Pieten was het een waar feest.  Naast 
de opgegeven adressen waren er natuurlijk ook 
diverse adressen waar de Sint niet ongemerkt aan 
voorbij kon gaan.

Het was een mooie en dankbare activiteit, waar naar 
de mening van de Sint de pakjes op de juiste plaats 
terecht zijn gekomen. 

De activiteit is mede dankzij de ondersteuning van 
de Pieten, vrijwilligers van de Veldduvelkes en de 
bijdrage van onze wijkbudget commissie, uiteindelijk 
een groot succes geworden. Dank hiervoor namens 
Sinterklaas!

Voor herhaling vatbaar wat ons betreft!

Terugblik: Sinterklaas in 
de wijk Twekkelerveld
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Wij van BEPT wensen u een 
heel gelukkig, voorspoedig en 

gezond 2022 toe!



In november is de TOY Play hub 
verhuisd van de Silokerk naar de 
Korfbalvereniging Rigtersbleek. Iedere 
maandag zijn we geopend van 12 tot 
17 uur. Ouders en kinderen zijn van 
harte welkom bij onze activiteiten! 
En heb je zin om ons als vrijwilliger 
te ondersteunen of ben je een 
professional op het gebied van zorg en 
ontwikkeling van jonge kinderen, neem 
dan contact op! 

Bij TOY zijn alle ouders en kinderen 
welkom, van welke achtergrond dan 
ook, om deel te nemen aan activiteiten 
of om te komen spelen. We knutselen, 
spelen spelletjes, sporten buiten, en 
we koken samen. Ook worden speciale 

workshops gegeven, zoals in theater, 
muziek en EHBO. Er is veel ruimte voor 
eigen initiatief en voor het inzetten 
van talenten. We willen activiteiten en 
diensten aanbieden die aansluiten bij 
de wensen en behoeften van ouders en 
kinderen zelf. Dus: Heb je leuke ideeën 
voor activiteiten, dan gaan we dat met 
elkaar organiseren!

Ook zijn wij op zoek naar studenten 
en (gepensioneerde) professionals uit  
bijvoorbeeld het onderwijs en maat-
schappelijk werk, de gezondheidszorg, 
kinderopvang, muziekschool, bibliotheek 
 en sportclub die het leuk vinden om op 
een laagdrempelige manier ouders en 
kinderen te ondersteunen bij TOY!

Interesse? Neem contact op met Esther 
Postma via 06 51 02 72 48

TOY for Inclusion doen we samen met 
het Leger des Heils, Stichting Nevo 
Trajo en lokale vrijwilligers.

Nieuwe locatie TOY Play hub: 
ouders, kinderen, professionals welkom 

Ouderensoos 
in Twekkelerveld

VOOR WIE?
Voor ouderen in de wijk Twekkelerveld. 
Echtparen, man, vrouw, alleenstaanden 
en alleen gaand, dus voor U!

WAARVOOR KUN JE ER TERECHT?
Gezelligheid, mensen ontmoeten, een 
praatje, bakkie koffie of thee met een 
koekje erbij, een hapje en een drankje. 
Wees dus vooral welkom!

WAAR?
In de huiskamer van ‘t Proathuus. 
Regulusstraat 10 (zijvleugel van de 
Paulusschool).

WAT KOST DAT?
Om de drempel zo lag mogelijk te houden 
vragen we € 2,- p.p. per bezoek.

WANNEER?
Elke dinsdagmiddag van 14.30 - 16.30 
uur. We starten op di 8 februari 2022!

Aquadrome ontving op woensdag 8 
december wederom het keurmerk 
Veilig & Schoon van de Stichting 
Zwembadkeur. Het keurmerk Veilig & 
Schoon is het branchekeurmerk voor 
zwembaden. Provincie Overijssel die 
verantwoordelijk is voor handhaving is 
ook onder de indruk van de werkwijze 
van Sportaal.

Het keurmerk Veilig & Schoon betekent 
een toetsing van de kwaliteit en omvat 
verschillende wettelijke kaders die 
voor zwembaden van toepassing zijn. 
Naast de Wet Hygiëne & Veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden 
(WHVBZ) zijn dit bijvoorbeeld de water-
leidingwetgeving en legionella preventie.

Het Keurmerk is een regeling met 
het wettelijk kader als ondergrens 
met daarboven op een aantal extra 
kwaliteitseisen. Aquadrome heeft voor 
het 9e jaar op rij het Keurmerk Veilig & 
Schoon behaald.

‘‘Met het behalen van het keurmerk 
Veilig & Schoon toont Aquadrome aan 
dat bedrijfsprocessen zoals ongevals-
registratie en het klachtenprotocol goed 
zijn geregeld en goed worden uitgevoerd 
door de medewerkers’’, aldus hoofd 
Technische Dienst Edwin Groeneveld.

Op dit moment zijn circa 45% van alle 
zwembaden in Nederland in het bezit 
van dit keurmerk.

Het succes tijdens Solar Challenge 
Morocco ligt inmiddels al bijna twee 
maanden achter ons. Afgelopen jaar 
is voor ons allemaal een erg bewogen 
jaar geweest. 

De coronasituatie maakt dat we veel 
onzekerheden hebben gekend. Voor 
ons als team was de afgelasting 
van de Bridgestone World Solar 
Challenge het absolute dieptepunt 
van afgelopen jaar. Echter hebben 
we nooit opgegeven. Met de steun 
van onze partners en supporters 

zijn we een nieuwe uitdaging 
aangegaan: Solar Challenge Morocco. 
Deze race bleek een enorm grote 
uitdaging te zijn, en vereiste nog meer 
aanpassingsvermogen van het team. 
Al deze inzet heeft geresulteerd in 
één van de mooiste hoogtepunten 
van afgelopen jaar, het winnen van 
Solar Challenge Morocco. Samen met 
de hulp alle partners hebben we ‘s 
werelds meest efficiënte zonneauto 
weten te bouwen! We bedanken 
iedereen die ons heeft gesteund, 
geholpen en gevolgd afgelopen jaar!

Terugblik naar Solar Challenge Morocco
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Aquadrome behaalt keurmerk 

Veilig & Schoon
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We hebben het als verenging ook 
afgelopen jaar weer behoorlijk zwaar 
gehad. Alle optredens en evenementen 
werden wederom afgelast vanwege 
het Covid-19 virus en hierdoor hebben 
we het afgelopen jaar geen inkomsten 
kunnen genereren voor de vereniging.

Gelukkig heeft de erg creatieve-, 
enthousiaste -en fanatieke activi-
teitencommissie het hele jaar door 
allerlei activiteiten georganiseerd om 
enerzijds de leden betrokken te houden 
en anderzijds de clubkas te spekken. 
Dat is heel goed gelukt. De Valentijns 
brunch, High Tea voor Moederdag, pub 
quiz, familiedag”, zomaar een greep uit 
de geslaagde activiteiten.

Vorig jaar werd er voor het eerst een 
oliebollenactie op touw gezet. Dit was 
zo’n groot succes dat werd besloten 
om hier een jaarlijks terugkerende 
activiteit van te maken.

Op 29 december werden de eerste 
voorbereidingen getroffen. De ingre-
diënten werden afgewogen, appels 
geschild, krenten en rozijnen geweld. 
Dit alles onder leiding van de meester-
bakkers Diane en Ron.

30 december werd in alle vroegte alles 
buiten klaargezet voor de drivethru 
en werd het beslag gemixt volgens 
een vernieuwd, verbeterd recept. 
Daarna kon het bakken beginnen. Dit 
keer vanuit een echte snackwagen, 
beschikbaar gesteld door de Fa Nijhuis. 
Ook dit jaar weer 100% coronaproof.

30 december was een vrij rustige eerste 
verkoopdag, toch was deze dag ook 
zeker een succes. Verschillende klanten 
kwamen daarom ook de 31e weer 
terug voor onze heerlijke oliebollen. 
We kregen veel complimenten, vooral 
over de “EVC-appelkaneelbol”. Ook 
hier weer volgens vernieuwd recept 

waardoor de bol nog lekkerder werd. 
We hebben nu al geluiden gehoord dat 
men volgend jaar zeker terugkomt voor 
de  ‘EVC- appel-kaneel-bol’.

Dankzij de inzet van verschillende leden 
zijn er ruim 2500 oliebollen verkocht. U 
heeft allemaal flink veel besteld, onze 
welgemeende dank daarvoor!

Langs deze weg willen we ook onze 
sponsoren Nijhuis, Boels, Triple energie 
en van Houten heel hartelijk bedanken! 
Ook dit jaar zal er een oliebollenactie op 
touw worden gezet. We hopen dat weer 
een groot succes zal gaan worden.

WERELD MUZIEK CONCOURS
Het concours werd verplaatst naar 
2022, dus was alle inspanning van 
vorig jaar niet voor niets. Zo gauw het 
weer kan en mag zullen we beginnen 
met de repetities en hopen we in juli af 
te reizen naar Kerkrade.

SING-A-LONG CONCERT
Het verhaal wordt een beetje eentonig, 
maar ook het Sing-a-Long concert 
is om reden van Covid-19 verplaatst 
naar oktober. Dit om iedereen in de 
gelegenheid te stellen om zich goed 
voor te bereiden en gezamenlijk te 
kunnen repeteren.

Aan de ene kant om moedeloos van te 
worden, maar aan de andere kant ook 
weer iets om naar te kunnen uitkijken. 
Want om met een mooi spreekwoord 
te eindigen: ‘‘wat in ’t vat zit verzuurd 
niet’’.

TOT SLOT
Wensen wij eenieder van u een 
bijzonder goed en gezond 2022 toe!

Show and Marchingband EVC: 
een terugblik op 2021

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: 
€ 4,00 per maand

Plusabonnement:  
€ 5,25 per maand

Computerspreekuur 
Elke laatste woensdag 
van de maand 
10.00 -12.00 uur

InformatieDMBE IN HET SLOP
Ja mensen, voor de zoveelste keer zijn er 
beperkingen opgelegd door de regering 
die zo wel het uiterste vergen van een 
vereniging.

Er staat nog een heftige renovatie van 
het dak te wachten en inkomsten zouden 
erg welkom zijn, waardoor de renovatie 
financieel dragelijker kan worden. Het is 
niet allemaal kommer en kwel maar het 
zou dus echt wel beter kunnen.

PIETENBAND ESPANA MUSICA  
EN SINTERKLAAS.
Ja, de Pietenband was en mocht actief 
zijn dankzij het sinterklaas comité 
van Enschede waar we al vanaf 1988 
medewerking aan verlenen, niet alleen 
bij de intocht maar ook in diverse 
winkelcentra in Enschede. Het was hier 
en daar wel wat minder qua optredens.
Degene die dat allemaal bij ons regelt is 
Brandon van der Sleen en wat wilde het 
geval? Ja, de laatste keer optreden voor 
de Pietenband kon hij er niet bij zijn want 
zijn zoon Mats was jarig. En wat doe je 
dan als Pietenband? Juist dan zorg je dat 
de Pietenband en Sinterklaas naar zijn 
huis gaat en daar een serenade brengt 
voor Brandon, Mats en Desireé. De buurt 
kon het ook wel waarderen gezien de 
belangstelling van ouders en kinderen. 

Het was dus een complete verrassing 
voor hun en viel prima in de smaak ook bij 
de aanwezige familieleden en vrienden.

SKEUR’N EN VRET’N.
Ook de activiteitengroep was bezig 
geweest met een evenement. Skeur’n 
en vret’n. Wat was dat dan? Leden werd 
gevraagd om met de auto mee te doen 
aan een puzzelrit en dan met diverse 
tussenstops waar het bestuur voor de 
nodige versnaperingen zorgden. En ik 
heb me laten vertellen dat het erg lekker 
was en verrassend was over het aanbod.
De deelnemers hebben zich prima 
vermaakt en is ongetwijfeld een mooi 
evenement om nog eens te organiseren. 
We begonnen in Enschede bij bestuurslid 

Marcel die ons met een lekkere kop 
kippensoep opwachtte. Daarna zijn we 
naar Nijverdal gereden waar ons een paar 
hele mooie kerstmeisjes opwachten, 
Fleur en Merel (hun zusje Jet sliep nog). 
Daar werden we getrakteerd op heerlijke 
hamburgers van de BBQ. Daarna door 
naar Neede waar we bij Sandra pasteitjes 
met ragout kregen. Toen volgde er een 
hele mooie route door de Sallandse 
heuvelrug, dat was echt genieten, om 
uit te komen in Glanerbrug waar Gijsbert 
ons opwachtte met een heerlijk lasagne.

Daarna volgde het elkaar snel op want we 
reden door naar Bennie waar we goulash 
met rijst kregen. Als laatste weer terug 
naar ons beginpunt: naar Marcel waar 
het werd afgesloten met een heerlijk 
toetje gemaakt door Brandon.

Er was een hele organisatie voor nodig 
maar het was geweldig en voor herhaling 
vatbaar.

BIG SMILE FOR A CHILD.
Helaas komt de wijkkrant van het 
Twekkelerveld net iets te laat uit voor het 
onderstaande. Meer info vinden jullie op 
www.facebook.com/bigsmileforachild. 
Een erg mooie stichting die veel doet om 
de kinderen een mooie dag te bezorgen. 
Het was een succes!

DRUMFANFARE.
Niet het vermelden waard maar de leden 
blijven thuis hun uiterste best doen 
om het geannuleerde concert van 18 
december te verwerken en blijven dus 
ook oefenen voor een nieuwe datum in 
2022.

Want zo’n uniek concert met diverse 
orkesten mag je niet zomaar ongemerkt 
voorbij laten gaan. Hopen dat Corona-
maatregelen beter worden voor dit 
evenement.

OOSTER BLOASKAPEL.
Weinig tot geen optredens tot nu toe en 
of het carnaval doorgaat in 2022 staat 

ook nog op losse schroeven. We gaan er 
als DMBE wel vanuit dat we de verlichte 
optocht wel kunnen doen. En misschien 
mogen we nog meedoen in de optocht in 
Losser.

TWIRLSTERS.
Die staan als groep op non-actief maar 
solistisch mocht er wat meer. Zo was 
Benthe Wonnink mooi in de prijzen 
gevallen laatst.

Hieronder de bijzonderheden;
Vandaag een wedstrijd voor 1 van onze 
dames in Almere. Helaas zonder publiek. 
De wedstrijd is momenteel opgedeeld in 
2 dagdelen waardoor we niet super vroeg 
op moesten...... Ook wel eens lekker. 
Eerst de 1 Baton. Benthe heeft een 
mooie routine laten zien aan de jury. Dit 
werd dan ook gewaardeerd met mooie 
punten. Vanuit de vorige wedstrijd een 
mooie groei gemaakt.

Daarna de Strut. Spannend want de 1e 
keer met een geheel nieuwe routine. Met 
een kleine hapering ook op dit onderdeel 
een mooie routine neergezet met mooie 
punten als eindresultaat.

Nu op naar het nieuwe jaar en dan 
(hopelijk) met alle dames van DMBE 
want dat zou toch wel superleuk zijn. 

JONG DMBE.
Die genieten nu van een vervroegde 
vakantie van hun repetities maar zijn 
volop bezig om hun muzikale kunnen op 
peil te houden.

WAT BRENGT ONS HET NIEUWE JAAR?
Voor velen hopen we dat het niet alleen 
een gelukkig maar ook vooral gezond 
2022 mag worden. Want gezondheid is 
en blijft belangrijk. Wij gaan ervoor!

Da’s Mooij.

U KUNT HELPEN MET:

U VINDT ONS OP

Voedsel
Kleding

Speelgoed
Verzorgingsproducten

Iets extra’s voor de gezinnen
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Bij Supermarkt Twekkelerveld willen we dat onze klanten met plezier hun boodschappen doen. Dat het van een dagelijkse verplichting een 
beetje een feestje wordt. 
We maken lekker en gezond eten voor iedereen makkelijk en bereikbaar. Dit doen we niet alleen, maar samen met al onze medewerkers en 
partijen waarmee we samenwerken. Altijd met oog voor mens, dier en milieu. 

Elke dag vragen we ons af of het beter kan. Kan het efficiënter, kan het gezonder, kan het leuker voor onze klanten? Als supermarktbedrijf 
staan we midden in de samenleving en werken we samen aan nu voor later.

Supermarkt Twekkelerveld is een multi-culturele supermarkt met een breed assortiment van zowel Nederlandse als Turkse, Surinaamse, 
Arabische, Russische producten, kortom een multicultere supermarkt.

Hiernaast kunt u in onze winkel kiezen uit een ruim aanbod aan vers, 
100 % Halal vlees zoals rund-, lams- en kippenvlees. die voldoet aan de islamitische voorschriften

Ook voor uw groente en fruit bent u bij ons aan het juiste adres. 

We hebben een breed assortiment, Tevens is er ook een ambachtelijke bakkerij aanwezig voor dagverse broodproducten.

SCAN deze CODE
voor onze actuele

Folder
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