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Tijdelijke 
mobiliteit 
nodig?

 Vervangend vervoer
 Particuliere verhuur
 Zakelijke verhuur
 Shortlease

Deze afval dumpingen op Twekkelerveld komen helaas 
op veel plekken voor en heeft een verloederen van het 
straatbeeld tot gevolg. Daarnaast is dit een grote bron 
van ergernis voor wijkbewoners die wel netjes hun 
afval aanbieden bij een afvalbrengpunt.

Voorop staat dat de vervuiler in deze verantwoordelijk 
is voor allerlei soorten van illegaal afvoer van afval.

Handhaving van deze dumpingen en het zorgen dat 
misbruik daadwerkelijk wordt aangepakt is een taak van 
de gemeente. Wellicht zou het aandachtspunt zijn voor 
de gemeente om het gratis stortgewicht te verhogen.

Is een verhoging van de frequentie van het legen van de 
containers door de milieudienst misschien ook een hulp 
in het verminderen van deze ergernis?

Wij als Wijkbudgetcommissie hebben 17 juni weer 
in het echt kunnen vergaderen na een lange Corona 
stop! Bijpraten, ideeën uitwisselen in de grote zaal 
van De Melkweg, prima aan een grote ronde tafel 
op 1,5 meter van elkaar. Prima geregeld door ons 
commissie lid Jean Paul van De Melkweg.

Onze voorzitter Cor Konter moest nog even verstek 
laten gaan, maar wij hopen allemaal hem er de 
volgende keer weer bij te hebben. Er zijn, zoals te 
begrijpen in deze tijd, weinig aanvragen binnen 
gekomen, maar we hebben tijdens deze vergadering 
gelukkig wel enkele voorstellen uit de buurt kunnen 
bespreken.

Wij hopen binnenkort uit onze wijk nieuwe initiatieven 
en voorstellen te mogen begroeten,  zodat wij die bij 
de volgende vergadering in juli kunnen bespreken 
en de aanvragers mogen uitnodigen voor deze 

vergadering. Deze kunnen betrekking hebben op 
verfraaiing van een straat of deel van een straat, of 
om een actie op poten te zetten om onze minder 
financieel krachtige wijkbewoners te helpen in deze 
en toekomstige lastige tijd.

Wij staan overal voor open en zullen die aanvragen 
naar eer en geweten beoordelen en bij positieve 
besluitvorming uiteindelijk financieel ondersteunen. 
Uiteindelijk is het eenvoudiger samen een probleem 
op te lossen of een actie te organiseren dan alleen!

Wij als Wijk Budget-commissie hopen dat het 
Corona virus binnenkort zal zijn uitgeraasd of dat we 
een vaccin met een mooie naald in onze arm mogen 
verwelkomen we hopen het! Intussen blijf gezond 
en sterkte in deze lastige tijd. Ons mailadres is: 
wijkbudgetaanvraag@twekkelerview.nl

Haaksbergerstraat 159

EN OMGEVING

Milieu-eiland 
is geen stortplaats!

FIJNE VAKANTIE
Wij wensen al onze lezers en adverteerders een 
fijne vakantie. De eerstvolgende wijkkrant valt 
omstreeks 15 september weer bij u in de bus.



BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN

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

TREKPLEISTER, PRIMERA TEN VERGERT, WIBRA, DIERSPECIALIST TOPPETS, ANA MARKET, DOMINO’S PIZZA, BLOKKER, KARLEYS FASHION, 

EETCAFÉ JERUZALEM, BLOEMSIERKUNST MONDRÉ, SLIJTERIJ-WIJNHANDEL L.A. KOUMANS, DIE GRENZE MEDIKAMENTE, 

CAFETARIA TWEKKELERVELD, CHINEES-INDISCH AFHAALCENTRUM JUMBO EN SHANDRA KLEDINGREPARATIE.

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

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG 

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

Olieslagweg 82  7521 JE ENSCHEDE 
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

Boensma ijzerwaren online vuurwerk winkel

uw vuurwerk specialist

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

openinGsTiJden
 
29-12-2010 8.30 - 18.00 uur
30 - 12 - 2010 8.30 - 18.00 uur
31 - 12 - 2010 8.30 - zolang de   
  voorraad strekt

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

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

• Nu Corona in het land is ziet menigeen de bui al hangen.  

”Hoe pakt dat straks financieel uit?”

• Kom gratis uw licht opsteken of van gedachten wisselen

• Tevens hulp op financieel-, en administratief gebied, 

bezwaarschriften schrijven, formulieren invullen of  

verzoeken indienen

Wethouder Beversstraat 185, 7543 BK Enschede
T. 085 - 0160671  •  contact@metnklik.nl   

SPECIALIST IN BELASTINGADVIES, BEWINDVOERING EN BUDGETBEHEER

www.metnklik.nl

De kapsalons in onze wijk 
zijn weer open. Alleen op 
afspraak!
 
Alle eetgelegenheden zijn 
weer normaal geopend! 
Wel graag even een afspraak 
maken of reserveren. 
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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 
1 sep | 29 sep | 27 okt | 24 nov

VERSCHIJNINGSDATA
15 sep | 13 okt | 10 nov |  8 dec

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Met corona op vakantie
Ook de wijkkrant gaat met vakantie 
zoals aan het begin van deze krant is 
te lezen, maar het is dit jaar wel een 
speciale vakantie. Normaal praat je 
met collega’s familie en vrienden over 
waar gaan jullie naar toe. Sommigen 
zoeken het verweg, anderen blijven 
in europa en ook heel veel mensen 
blijven in nederland. Dit jaar zal de 
meerderheid in ons eigen kikkerlandje 
blijven en een aantal trekken de 
stoute schoenen aan en gaan met de 
auto of vliegtuig naar een europese 
bestemming. Buiten europa is de 
wereld door corona vrijwel nog steeds 
op slot.

In enschede zijn de terrassen weer 
open en eerlijk gezegd met al die 
ruimte op de ons bekende pleinen is 
het nog steeds erg gezellig, we houden 
ons aan de regels, horen minder wat 
ze aan ons naaste tafeltje zeggen, 
want we hebben ruimte.

Gemeente enschede kunnen we het 
niet zo houden? Lekker ruim zitten 
i.P.V bij elkaar opgepropt op terrassen 
en buiten restaurants.

We hopen dat het virus ons verlaat 
en dat we straks ook weer binnen in 
de horeca gewoon ons plekje kunnen 
vinden straks in het najaar. Maar 
zeker is dit allerminst, gelukkig zijn wij 
nuchtere tukkers en 1,5 meter is voor 
ons geen probleem toch? Wie weet 
brengt dit jaar ons nog het beloofde 

vaccin en dan kunnen we ook weer 
ron jans en zijn mannen in het echt 
aanmoedigen, lege stadions en zeker 
die van fc twente is toch geen gezicht.
 Eerst maar eens van de nederlandse 
zon genieten en zuinig op elkaar 
zijn wie weet ziet de wereld er in 
september al weer een stukje opener 

uit. We hebben het zelf in de hand 
wordt ons verteld!

De redactie van uw wijkkrant 
twekkelerveld wenst u veel zon, 
plezier en gezondheid deze zomer.

Colofon

Sinds 28 april jl. zijn we als bibliotheek 
weer begonnen met het uitlenen van 
boeken. Aanvankelijk op basis van 
reservering en afhalen, maar sinds 
afgelopen woensdag zijn we ook weer 
daadwerkelijk open. Eindelijk! Het is 
nog met de nodige regels die we hebben 
moeten treffen, maar onze bezoekers 
weten weer volop hun weg te vinden in de 
Bibliotheek. Om de uitleenmogelijkheden 
zo optimaal mogelijk aan te bieden 
hebben we niet allen de Centrale 
vestiging aan de Pijpenstraat geopend, 
maar ook onze filialen in Glanerbrug en 
Enschede Zuid.

ANDERE VORM VAN DIENSTVERLENING
De anderhalve maand dat we geen fysieke 
media mochten en konden uitlenen, 
hebben we onze digitale dienstverlening 
geoptimaliseerd. Dit gebeurde in nauwe 
samenwerking met onder meer de 
Koninklijke Bibliotheek: medewerkers 
van de KB realiseerden in korte tijd de 
app voor de Thuisbieb, waarmee e-books 
konden worden gedownload. Daarnaast 
nam het aantal luisterboeken toe.

Toch merkten we, afgaand op de reacties 
die we kregen, dat de behoefte aan fysiek 
lezen groot is. Om onze leden daarin 

tegemoet te komen, hebben we vanaf 28 
april tasjes klaargezet met afgeschreven 
boeken, gesorteerd op genre, die gratis 
afgehaald konden worden. Een groot 
succes! Inmiddels zijn weer nieuwe 
tasjes gevuld en staan deze klaar voor 
onze leden. Maar we gaan meer doen 
om het gemis van de Bibliotheek de 
afgelopen periode te compenseren. In 
juni organiseren we, in samenwerking 
met theater Concordia, een online lezing, 
die tevens fysiek toegankelijk zal zijn 
voor een klein publiek van maximaal 
25 personen. Andere publieksacties, 
ook voor de zomermaanden, worden 
voorbereid.

FILIAAL STADSVELD
Helaas moeten we ook nog klanten 
teleurstellen: klanten die bijvoorbeeld 
gebruik maken van het filiaal Stadsveld. 
Stadsveld is gehuisvest in het gebouw 
van de Stedelijke Mavo en daarmee zijn 
we afhankelijk van de regels die gelden 
voor het voortgezet onderwijs. Ook na 
1 juni, wanneer deze scholen weer gaan 
starten, is nog niet duidelijk of op dat 

moment ook weer van de Bibliotheek 
gebruik gemaakt kan worden.

FILIAAL TWEKKELERVELD 
Filiaal Twekkelerveld moet helaas nog 
even wachten met de heropening. We 
kunnen, in de huidige omstandigheden, 
nog niet open. Dit heeft voornamelijk te 
maken met de 1,5 meter afstand. Zodra 
wijzigingen hierin komen geven wij die 
aan op onze website. Volg ons op www.
bibliotheekenschede.nl

Ondertussen stromen de ingeleverde 
boeken binnen, doen we ons best deze 
zo snel mogelijk weer in de uitleen 
te brengen en wordt op grote schaal 
weer uitgeleend. De medewerkers van 
de Bibliotheek Enschede staan weer 
helemaal voor u klaar!

Met vriendelijke groet,
Jan Hoogenberg, directeur de Bibliotheek 
Enschede

Meeste bibliotheken weer geopend



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

Vakkundig advies 
Premium Service  
Directe levering

Electronica én Fietsen Elke vrijdag

koopavond

tot 20.00 uur!

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

Airco ChillFlexPro
AXP26U338CW
• 4 Ventilatiestanden • Display
• Luchtstroom 390 m3/h
• Ontvochtigen 1,2 ltr/h
• Timer, afstandsbediening

Duitse kwaliteit: 

efficiënt en elegant

A
9000 BTU

IN KLIMAATBEHEERSINGSPECIALIST
...voor thuis
en op het werk.
Wij leveren, adviseren én
installeren nu ook Split 
airconditioners met een grotere 
koelcapaciteit. Een stillere 
oplossing binnen met de 
compressor in de buitenunit.

LG•Qlima•Tectro•AEG•Inventum

Split unit airco
SC5225 compleet
• Koelen, verwarmen en ontvochtigen
• Voor ruimtes tot 85 m3
• Ontvochtiging 26,4 ltr/24 uur

A++

Split airconditioners

Airco CL1630
• 2 Ventilatiestanden
• Luchtstroom: 250 m3/h
• Afstandsbediening • Timer 

A
7000 BTU

299

649
vanaf

549549

Koop lokaal

ZOMERVAKANTIE 4 juli t/m 16 aug

BOUWVAK 18 juli t/m 8 aug

HERFSTVAKANTIE 10 okt t/m 18 okt

KERSTVAKANTIE 19 dec t/m 3 jan 2021

Schoolvakanties 
Noord Nederland 2020

Al jaren kan je bij Albert Heijn Koopzegels sparen voor 
een rente tot wel 6%! Dat gaat nu nog makkelijker 
en automatisch met de AH app. Gewoon tijdens het 
boodschappen doen.

Spaar nu 
Koopzegels 
in de AH-app



STUUR EEN KA ’ART

Creatief initiatief tegen eenzaamheid

Het is alweer bijna zomervakantie! Het 
waren bijzondere maanden en we weten 
nog niet hoe het nieuwe normaal er in 
september uitziet. Belangrijk is dat we 
ons aan de afspraken houden, en naar 
elkaar omzien, vooral voor de kwetsbare 
bewoners in onze wijk.

We zien en horen dat er mooie initiatieven 
in de wijk zijn en komen. We zien ook dat 
het op sommige plekken beter kan of 

anders moet. Met elkaar maken we de 
wijk Wellicht is dit wel een goede tijd om 
na te denken of je een actievere rol wilt 
spelen in deze wijk. 

Zowel wij als bewonersplatform, als de 
commissie wijkbudgetten, de wijkkrant 
en het samenwerkingsverband zetten 
ons in voor Twekkelerveld. Hier kunnen 
we altijd meer mensen gebruiken. Ook de 
ontwikkelingen rond Nieuw Twekkelerveld 

vragen om de betrokkenheid van 
wijkbewoners.

Het gaat om onze wijk! Meld je eens bij 
ons als je hier voor voelt, of breng het 
onder de aandacht bij iemand die je kent 
die hier wat zou kunnen betekenen. Met 
elkaar maken we de wijk. 

HEB JIJ AL GEBEPT MET BEPT?
Heb je zelf een onderwerp waar je 

graag eens met buurtbewoners over 
van gedachten wilt wisselen? Of andere 
vragen of ideeën? Of wil je zelf meer 
betrokken zijn bij wat er speelt in de wijk? 

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

Jacqueline, Patrick, Marieke

Nieuws van het Bewonersplatform

5

Renske Verreijt nam het initiatief, 
ontwierp doosjes en ansichtkaarten 
en bracht meerdere partijen samen 
om vervolgens haar eigen vader te 
verrassen. In het verzorgingstehuis 
van Liberein kan haar vader, samen met 
alle andere bewoners, sinds afgelopen 
vrijdag een eigen ansichtkaart maken 
en gratis versturen naar hun dierbaren. 
Dit met dank aan het initiatief ‘Stuur 
een KA’ART’.

Op woensdag 10 juni mocht Renske 
de eerste levering van haar eigen 
ontworpen ‘Stuur een KA’ART doosje’ 
ontvangen. Roy van Baal van BOXID 
maakte deze eerste vijftig stuks 
geheel gratis om het mooie initiatief 
van Renske te steunen. De dag erop 
werden de doosjes gevouwen en 
gevuld met penseelstiften en blanco 
ansichtkaarten die voorgefrankeerd 
waren door MSG. Op vrijdag 12 juni 
was de dag aangebroken waarop de 
ouderen verrast konden worden.

ONVERGETELIJK MOMENT
Renske Verreijt over dit mooie 
moment: Om 10:45 uur arriveerde ik, 
samen met de fotograaf en uiteraard 
de 50 doosjes bij Liberein. Samen 

met Annina Romita bekeek ik hoe 
we een mooie foto konden nemen 
van het raam waarachter mijn vader 
(Huub Verreijt) zou verschijnen om de 
afgesproken tijd. Hoe mooi zou het 
namelijk zijn om hem met mijn eigen 
ontworpen Stuur een KA’ART doosje te 
kunnen fotograferen met een glimlach 
op zijn gezicht?. Het liep iets anders 
dan Renske voor ogen had. Gezien 
alle maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus wisten we dat het niet 
haalbaar zou zijn om mijn vader buiten 
te kunnen fotograferen met een Stuur 
een KA’ART doosje in zijn hand. Met 
deze gedachten trof ze samen met de 
fotograaf de verdere voorbereiding. 

Plots verscheen daar haar vader, met 
zijn verzorgster van Liberein, van 
achter de schuifdeuren: Wat was dit 
een bijzonder moment! Het eerste 
oogcontact, dat was al voldoende 
geweest voor nu in deze situatie. Maar 
dat hij ook daadwerkelijk naar buiten 
werd gereden in zijn rolstoel, dat was 
fantastisch! Mijn vader was ontroerd 
en ik hield het ook niet geheel droog. 
Een trotse blik van mijn vader, en 
elkaar na drie lange maanden weer 
live zien, dat is een moment om nooit 

te vergeten. Natuurlijk was de drang 
groot om hem even een knuffel te 
geven, maar dit moet toch echt nog 
even op zich laten wachten.

CREATIEF AAN DE SLAG
Op anderhalve meter van elkaar 
konden we mooie foto’s maken van 
de eerste ‘Stuur een KA’ART doosjes’ 
voor Liberein. De dozen samen met 
de speciale brievenbusboxen van 
MSG werden achtergelaten en door 
de medewerkers van Liberein bezorgd 
op de afdelingen. De ouderen, die 
zich soms zo ongelofelijk vervelen 
en zelf veelal al overladen zijn met 
kaarten, kunnen sinds afgelopen 
weekend creatief aan de slag. Maar 
liefst drie mooi kaarten maken, en 
een liefdevolle boodschap versturen 
aan hun dierbaren. Renske: “Ik hoop 
dat de ouderen ervan genieten om 
een eigen persoonlijke kaart te maken 
en dat hun dierbaren hier blij mee 
gaan zijn als het op de deurmat valt. 
Voor mij houdt het hier niet op. Met 
de steun van onder andere BOXID, 
MSG en Manono ga ik verder om nog 
meer Stuur een KA’ART doosjes te 
realiseren. De positieve reacties van 
iedereen vragen hier namelijk om!

OP NAAR DE VOLGENDE KAARTEN!
Naast verzorgingstehuizen zijn de 
Stuur een KA’ART doosjes ook zeer 
geschikt voor onder andere bepaalde 
afdelingen van ziekenhuizen, thuiszorg, 
scholen en natuurlijk zorginstellingen. 
Eigenlijk voor alle organisatie waar 
mensen verblijven die hun dierbaren 
missen en juist willen verrassen die 
ze zo’n lange tijd in hun nabijheid 
moeten missen. Renske roept dan ook 
alle verzorgingstehuizen, afdelingen 
van ziekenhuizen en andere 
geïnteresseerden op om hun interesse 
kenbaar te maken. De doosjes zijn 
vanaf nu namelijk voor een mooie prijs 
te verkrijgen:  Ik hoop dat er na deze 
50 nog velen volgen, omdat het zoveel 
blijdschap brengt in deze moeilijke 
tijden. Het mooi aan deze doosjes is 
bovendien dat ze helemaal compleet 
zijn. Het kopen van knutselspullen en 
een postzegel is niet nodig. Hoe leuk 
en makkelijk is dat?

Bij interesse kan contact opgenomen 
worden met Renske Verreijt via
renske@sprnkl.nl.
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’t Proathuus is een plek voor iedereen in 
Twekkelerveld. U kunt hier activiteiten 
organiseren, of juist deelnemen, 
elkaar opzoeken én u kunt hier 
informatie krijgen bij de verschillende 
maatschappelijke organisaties die er 
ook te vinden zijn. ’t Proathuus is van 
en voor bewoners, een ontmoetingsplek 
in Twekkelerveld. Daarom werken we 
ook samen met de mooie initiatieven, 
organisaties en plekken die er al zijn in 
de wijk. Wilt u meedoen, organiseren 
of langskomen? Laat het weten, of kom 
gewoon langs: u bent van harte welkom!

Hieronder kunt u de activiteiten zien die 
de gehele zomer door blijven gaan.

Woensdag
Wijkwijzer: 12.00 - 15.00 uur 

Donderdag:
Wijkwijzer: 11.00 - 14.00 uur

BEWONER VAN ’T PROATHUUS; 
STICHTING MOVE
Stichting Move Enschede zet zich in voor 
kinderen in de wijk door ze te koppelen 
aan studenten, zodat er meer kansen 
gecreëerd kunnen worden voor hun 
talenten. Door kinderen van de wijk 
samen met studenten in actie te laten 

komen voor hun leefomgeving, merken 
kinderen wat ze kunnen bereiken en 
welke impact zij kunnen hebben op 
hun leefomgeving. Door projecten 
op te zetten in de wijk laat Stichting 
Move Enschede de kinderen ontdekken 
dat zij de wereld kunnen veranderen. 
Kinderen gaan bijvoorbeeld eerst met 
wijkbewoners in gesprek om er zo achter 
te komen waar de wijk nood aan heeft, 
vervolgens werken zij samen met de 
studenten een thema uit en zetten zij 
een project op. 

Zo hebben de kinderen van de 
Paulusschool, samen met studenten 
van de studentenvereniging A.S.V. Taste 
vorig jaar een mooie muurschildering op 
Twekkelerveld gemaakt met als doel: De 
wijk opfleuren! Door de leefwereld van 
kind-student aan elkaar te koppelen 
ontstaan er bijzondere verbindingen en 
ontmoetingen. 

Stichting Move Enschede heeft zich 
inmiddels aangesloten bij ’t Proathuus. Je 
kunt ons vinden met onze kantoorruimte 
boven in ’t Proathuus op woensdagen en 
donderdagen. De projecten binnen de wijk 
in samenwerking met de basisscholen of 
het integraal kind centrum lopen het hele 
jaar door. 

Samen met de studentenvereniging 
A.S.V. Taste, gaan wij het logo van ’t 
Proathuus ontwerpen. We willen hierin 
de kinderen van de wijk een stem geven! 
We hebben de kinderen van groep 7 van 
de Paulusschool gevraagd om samen 
met ons het logo vorm te geven. Dit, 
omdat de kinderen vaak als de beste 
weten waar de wijk voor staat en wat er 
speelt!

De kinderen hebben al leuke ideeën 
bedacht en jullie kunnen binnenkort het 
logo in al zijn glorie bewonderen! 

Voor meer informatie, een samenwerking 
of een praatje, ben ik te bereiken op 06-
14501684 of stuur een mailtje naar 
Kylie@Stichtingmove.nl. Wees niet 
verlegen om contact met me op te 
nemen, ik sta open voor al jullie vragen 
en hopelijk tot snel in ’t Proathuus!

Regulusstraat 8, 7521 DX Enschede

Contactpersoon ’t Proathuus: 
Tom Schenk - t.schenk@alifa.nl

Zomer bij ‘t Proathuus

Speeltuin

Ook deze maand een berichtje van de 
Livio locatie Twekkelerveld. Helaas 
nog niet een bericht met reguliere 
activiteiten waaraan u deel kunt 
nemen. Vanaf 15 juni is het voor de 
bewoners van de locatie weer mogelijk 
om meerdere bezoekers te ontvangen. 
Er zijn dagelijks bezoekmomenten 
waarop bezoek binnen kan wandelen. 
Dat is fijn voor de mensen die het 
zo lang zonder familie of bekenden 
hebben moeten stellen.

Ook kunnen bewoners binnenkort 
weer op bezoek gaan bij familie 

en/of bekenden. En er zijn weer 
koffiemomenten mogelijk voor de 
bewoners in het Grand Café. Even 
elkaar weer ontmoeten in een andere 
omgeving onder het genot van een 
kopje koffie. We hebben genoten van 
het draaiorgel dat rondom de locatie 
kwam.

En ook het optreden van Di Stephano 
samen met een aantal kinderen was 
een welkome afleiding. Iedereen is 
ontzettend dankbaar voor de blijken 
van medeleven die we nog steeds 
krijgen uit de wijk onder andere 

kaartjes. Namens ons allemaal dank 
hiervoor. Wij hopen dat we u spoedig 
weer mogen ontvangen. Voor nu blijf 
gezond!

Muziek is van nature een middel 
dat door de eeuwen heen mensen 
troost kan bieden en een gevoel van 
saamhorigheid bevordert. In deze tijd 
van corona dus onzekerheid en extra 
aandacht en zorg voor iedereen maar 
vooral voor onze ouderen is het daarom 
gepast om met draaiorgelklanken 
een vrolijke noot te brengen op die 
plaatsen waar deze crisis de mensen 

gedwongen binnenshuis laat leven en 
werken. Daarom is het draaiorgel de 
Laplander rond Livio geweest en heeft 
stapvoets gereden om deze de vrolijke 
noot te laten klinken.

Draaiorgel de Laplander is een onder-
deel van het orgelteam De Tukker.

Dorieke Schoonderbeek
Medewerker Welzijn

Bezoekregeling versoepelt
LIVIO TWEKKELERVELD



Op 17 en 24 juli hervatten wij de bingo, 
u moet zich hiervoor telefonisch 
aanmelden en aangeven welke datum 
u wilt komen i.v.m. de beschikbare 
plaatsen met betrekking tot de 
anderhalve meter maatregelingen. 

De bingoprijzen worden hierna 
aangepast, de hoofdprijs is per keer 2 
x 27,50 euro. We hopen iedereen weer 
te zien en gezellig mee te spelen.

Tel nummers zijn 06 13760152 of na 
18.00 uur 053 4353548

Bestuur en medewerkers van 
Speeltuin ‘t Heelal wenst iedereen een 
fijne vakantie en we hopen iedereen in 
september in goede gezondheid terug 
te zien.

‘t Heelal
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We zijn eens op bezoek gegaan bij de 
Peugeot dealer in Enschede. Broekhuis 
Peugeot aan de Haaksbergerstraat. Na 
een inleidend gesprekje over het leasen 

van een auto en de daarbij behorende 
kostenberekeningen kwamen we op 
de vraag wie is Broekhuis.

Dat was even een gewaarwording 
want Broekhuis Auto’s is een 
familiebedrijf met bijna 50 vestigingen 
en diverse merken in Nederland. 
Specifiek in het Noorden, Oosten en 
midden van het land. Dit familiebedrijf 
bestaat al sinds 1932 en heeft zich dus 
in de loop der jaren flink uitgebreid. 
Inmiddels behoort het tot de top 5 van 
autodealers in Nederland.

Nog even terugkomend op de Private 
Lease, die loopt van 1 tot 5 jaar maar 
kan eveneens vanaf 1 maand. Voor 
de verkoop binnen het concern heeft 
men de keus uit 3000 auto’s en dat 
van verschillende merken uiteraard. 
Een van de pijlers, en daar gaat het 
om, is de verhuur van auto’s en daar 
wil Broekhuis Peugeot Enschede zich 
duidelijk gaan profileren op de markt.

Juist in de huidige tijd zou het best eens 
te overwegen zijn om een huurauto 
te nemen als de aanschaf van auto 
een te groot deel van je budget gaat 
vergen. Ga eens je licht opsteken wat 
de mogelijkheden zijn.

Het devies van Broekhuis Auto’s is:
mensen- hoe dan ook helpen.
mensen- recht in de ogen kijken.
Mensen- thuis laten komen.

Met dank aan vestigingsdirecteur, 
Chris Boensma.

Bedrijf in beeld PEUGEOT DEALER IN ENSCHEDE

LOCATIE
Speeltuin Kozakkenpark
G.J. van Heekstraat 14 te Enschede

WAT
Dinsdag middag workshop van 15.00 / 
16.30 uur.
I.V.M. de corona crisis graag van 
te voren aanmelden. Liefst eigen 
materialen meenemen!

KOSTEN
€1,50 per deelnemer per workshop.
€60,- 1 jaar lidmaatschap

BIJZONDERHEDEN
Geen workshops in de basisschool 
vakanties.

WAT ORGANISEREN WE
NOG MEER IN OVERLEG?
- Workshop weken met of zonder tent.

- (dagdeel) Workshops voor o.a.
scholen / sport / buurtverenigingen.

VRAGEN OF OPMERKINGEN
Stuur dan een mail naar:
Info@circustijdgeest.nl of kijk op 
www,facebook.com/CircusTijdgeest 
en www.circustijdgeest.nl

WORKSHOPS Circus Tijdgeest

Alleen voor kinderen ouders/
grootouder e.d. blijven buiten de 
poort. Het wordt een alternatieve 
Jeugddiva. Viva periode bij Speeltuin 
de Wester.

VIVA 
06-07-2020
14:00-16:00 uur - Bouwlab

22-07-2020
10:00-12:00 uur en
12:00-14:00 uur - workshop Circus
14:15 uur - Voorstelling Circus

05-08-2020
13:00-15:00 uur - workshop Concordia 
‘Op naar Mars’
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar

ACTIVITEITEN 
10-07-2020
Kinderdisco
Overige info volgt.

Alle activiteiten zijn alleen voor 
de kinderen. Ouders hebben geen 
toegang tot het gebouw.



Afscheid juf Gea Pereboom BIJ CBS DE ZEVENSTER

Vakantie-activiteiten voor kinderen
Deze zomervakantie zal voor veel 
kinderen misschien anders zijn dan 
andere zomers. Sportaal, Cultuur 
in Enschede, Alifa en de JeugdVIVA 
willen daarom graag voor een leuke 
en actieve zomervakantie zorgen voor 
alle kinderen in de gemeente.

Ze hebben daarom alle sport 
en cultuuraanbieders maar ook 
wetenschap, natuur en technologie-
organisaties gevraagd om in 
de zomervakantie iets te gaan 
organiseren. Onder de naam Sjors 
Zomer, het nieuwe zusje van Sjors 
Sportief & Creatief, kunnen basis-
schoolleerlingen de hele zomer leuke 
activiteiten ondernemen.

De JeugdVIVA heeft samen met Alifa 
een aanbod in de speeltuinen. Maar ook 

op de sportveldjes in de wijk kunnen 
kinderen samen met Sportaal sporten 
en bewegen. Je kunt zwemmen in het 
zwembad of misschien wordt er wel 
een zangles gegeven door Kaliber of 
Concordia.

Sporten, zwemmen, dansen, zingen 
of muziek maken, alle activiteiten zijn 
terug te vinden op www.sjorssportief.
nl bij ‘Sjors Zomer’. Kinderen kunnen 
hier zien wanneer een activiteit 
georganiseerd wordt en hierdoor de 
hele zomer genieten!

Het is ruim 8 jaar geleden dat Gea Pere-
boom door CBS De Zevenster gevraagd 
werd om directeur te worden bij deze 
school. Met heel veel enthousiasme 
heeft ze zich destijds op deze job gestort, 
zij heeft de basis gelegd voor een 
school die nu gezelligheid, vrolijkheid 
en plezier uitstraalt bij de kinderen en 
de leerkrachten die nu leskrijgen en 
lesgeven bij de Zevenster.

Samen kun je alles bereiken maar wel 
met goed opgezette kaders, begrip en 
vooral respect voor elkaar. Dit zijn de 
kenmerken voor deze leuke school. 
Het Dalton onderwijs brengt veel 
zelfstandigheid en tevens vrijheden voor 
leerlingen met veel connecties met de 
grote wereld. Projecten bedenken die 
de kinderen ook een beter inzicht geven 
wat er buiten hun school-wijk-stad 
gebeurt is een belangrijk kenmerk van 
de Zevenster. Het is belangrijk dat je de 
leerlingen nieuwsgierig maakt en dat ze 
zelf op onderzoek uitgaan.

Het is belangrijk kinderen met een 
achterstand bij te sturen en te helpen, 
eveneens kinderen te laten ontplooien 
die slimmer zijn en niet af te remmen.

Dat is wel de kracht van de huidige 
Zevenster en Gea is daar zeer blij mee. 
Mensen (ouders) sturen hun kinderen 
met een goed gevoel naar de Zevenster 
met de wetenschap dat er een goed en 
gemotiveerd team voor hun kinderen 
beschikbaar is om hun kroost wegwijs  
te maken in deze grote boze wereld. 
De huidige manier van onderwijzen en 
werken met kinderen op deze school is 
zeker een grote verdienste van juf Gea, 
haar manier van mensen samenbrengen 
en niet alleen als individu maar ook samen 
goede oplossingen te zoeken voor de 
hedendaagse samenlevingsproblemen 

en goede verbanden te leggen tussen de 
3 Basisscholen op het Twekkelerveld is 
zeker ook één van haar bijdragen tijdens 
deze 8 jaren. IKC het Universum is een 
goed lopend IKC dat veel samenwerkt. 
Deze zomer gaat IKC het Universum 
starten met een zomerschool!

Het gaat goed met de Zevenster, een 
toenemend aantal leerlingen, veel goede 
respons van ouders, een prima sfeer,  
juf Gea kan met een gerust hart de 
volgende stap in haar carrière gaan 
maken en na een welverdiende vakantie, 
haar taak bij CBS De Koning gaan 

opnemen. Om iedereen in de wijk te laten 
weten dat Gea Pereboom als directeur 
maar zeker ook als juf deze school gaat 
verlaten is dit stukje in de Wijkkrant.
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In verband met nog geldende maat-
regelen rondom Corona heeft het Jeugd-
Viva committee besloten de JeugdViva 
dit jaar in een andere vorm door te laten 
gaan. Alle speeltuinen zijn de gehele 
vakantieperiode open en doorlopend 
vrij toegankelijk. Met regelmaat zullen 

op alle speeltuinen extra activiteiten 
georganiseerd worden. 

Zo zal Circus Tijdgeest aanwezig zijn en 
zal Concordia workshops geven. Ook Alifa 
is op een aantal tuinen vertegenwoordigd 
met verschillende activiteiten. Bij het 

Bouwlab teken je een eigen beestje/
ontwerp en ga je dit vervolgens met 
brokjes bouwen. Daarnaast is er ook 
veel aandacht voor sport door Sportaal 
en Scoren in de wijk. Welke activiteiten 
waar en wanneer plaatsvinden vind je 
op www.jeugdviva.nl Dit jaar hebben we 

ook een samenwerkingsverband Sjors 
Zomer 2020. Op www.sjorssportief. 
nl vind je alle activiteiten in Enschede. 
Het activiteitenaanbod kan in de 
zomervakantie worden aangevuld dus 
blijf regelmatig kijken anders mis je 
misschien een super leuke activiteit.

Jeugd ViVa 
weken

Planning Jeugd ViVa Weken 6 JULI T/M 14 AUG

ACTIVITEIT CIRCUS CONCORDIA OCHTEND/MIDDAG BOUWLAB OCHTEND/MIDDAG SPORTAAL ST. MOVE

KOZAKKENPARK 07-jul 10-aug middag 22-jul 10-12 uur - -
HEELAL 04-aug 29-jul middag 06-jul 10-12 uur 21-jul 14 juli en 12 aug
WESTER 22-jul 05-aug middag 06-jul 14 -16 uur 13-jul -
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CIRCUS
De hele dag door kun je oefenen voor 
verschillen acts waarna er in de middag 
een voorstelling.

CONCORDIA WORKSHOP 
Gebruik je fantasie en maak een 
futuristisch pak waarmee je op een 
andere planeet kunt overleven.Tijdens 
een optocht op de speeltuin kun je te 
pak presenteren.

BOUWLAB
Je maakt een ontwerp op een 
lasterpapier waarna je dit zelf kunt 
gaan bouwen

SPORTAAL
Zij zijn aanwezig met een bus vol met 
sport, spel en speel materialen.

ST. MOVE
Je gaat aan de slag met het thema ‘iets 

doen voor een ander.’ In gesprek met 
elkaar verzin je een idee om ook echt in 
actie te komen voor een ander.

De speeltuinen zijn doorlopend geopend 
en alle activiteiten zijn vrij toegankelijk.

Om de verschillende activiteiten 
voor de kinderen in deze Corona tijd 
door te kunnen laten gaan, zullen de 
locaties op deze tijdstippen zo min 

mogelijk toegankelijk zijn voor ouders/
grootouders. Dit i.v.m. de te verwachten 
drukte en handhaving van de 1,5 meter 
tussen volwassenen.

Maak je plan voor Groene Burendag
Zaterdag 26 september is het de 
jaarlijkse Burendag. De Groene Loper 
Enschede daagt je uit om van deze dag 
een GROENE BURENDAG te maken.

Maak je straat of buurt mooier en gezelliger 
door samen te gaan vergroenen. Dat 
kan bijvoorbeeld door bolletjes te poten, 
geveltuintjes te maken, fruitbomen en 
bessenstruiken te planten, nestkastjes 
maken en ophangen, een speeltuintje 
samen opknappen of bijvoorbeeld een 
buurtpluktuin aan te leggen. Vanaf 
woensdag 1 juli kun je geld aanvragen 
voor de realisatie van je initiatief (max. € 
350). Meer info zie www.burendag.nl

Heb je inspiratie nodig, hulp bij je 
aanvraag of afstemming met de 
gemeente omdat je plan bv niet je eigen 
grond betreft, meld je dan uiterlijk 3 

juli aan voor het telefonisch spreekuur 
van de Groene Loper Enschede via 
groeneloperenschede@gmail.com. We 
plannen dan zo spoedig mogelijk een 
belafspraak

GROENE LOPER ENSCHEDE
De Groene Burendag is één van de 
activiteiten die de Groene Loper Enschede 
onder haar paraplu organiseert. De Groene 
Loper is een samenwerkingsverband 
tussen verschillende groene (bewoners)
initiatieven en heeft als missie nog meer 
bewoners en bedrijven te betrekken bij 
hun eigen groene leefomgeving. Het 
idee is dat betrokkenheid bij de natuur, 
duurzaam handelen en zorgzaam 
omgaan met de natuur stimuleert en zo 
bijdraagt aan de kwaliteit van het groen 
en de mensen die daar wonen. 



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

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

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

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

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

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

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

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

Vergeten is
bij ons niet
zo erg

Loop  
vrijblijvend 

binnen

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

7 dagen per week geopend
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,50

Schietbaanweg 18 - 7521 DB Enschede - T: 053 - 435 81 14 - M: 06 - 53463 506 - www.auto-maikel.nl

LENTESHOW BIJ PIEST
De grootste fietsenshow in de regio!

De Gazelle Orange Innergy is de meest 
elegante electrische fiets met gesloten ket-
tingkast, 8 versnellingen & trapbekrachtiging! 
Eenvoudig te bedienen, digitale display.
Altijd fietsen met de juiste mate van trap-
bekrachtiging. 8 Versnellingen Shimano Nex-
us met rollerbrakes en cooling disks. Moderne 
Lithium-ion accu, actieradius 50-75 km.
VAN 2199.- NU MINIMALE INRUIL 350.- 
AKTIEPRIJS 1849.- OP = OP !

1849
De ION RX+ is de nummer 1 elektrische fiets met 
uitneembare accu. Dankzij de nieuwste 36 Volt Li-ION 
accu heeft de fiets 40% meer actieradius, tot wel 100 
km! De Power Assist Module geeft extra vermogen via 
de handige gashendel, ideaal bij het in- en uitparker-
en! Met Shimano Nexus 8 versnellingen. Geïntegreerd 
slot in het frame voor extra diefstalpreventie. Kortom, 
een hoogwaardige fiets waarop je kunt vertrouwen!

2549

NIEUW 

LENTESHOW
PRIJS

699

PRIJSPAKKER BATAVUS MAMBO
De Batavus Mambo Spring is zeer sportief en trendy. Een echte alleskunner. 
Zeer compleet met 8 versnellingen Shimano Nexus, rollerbrakes en naaf-
dynamo met automatische verlichting. Exclusieve verende voorvork, verende 
zadelpen & verstelbare stuurpen. Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding! Met 
Center Parcs cadeaubon twv 150,- euro! BATAVUS 799.- LENTEKORTING 100.-

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

Olieslagweg 82  7521 JE ENSCHEDE 
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

Eetcafé de Fusting

Hengelosestraat 281
7521 AD Enschede
Tel: 053-430 43 21

Eetcafé de Fusting 
Down Town

Zuiderhagen 16/18
7511 GL Enschede
Tel: 053-436 77 87

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER

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

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

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!

WE ZIJN WEER GEOPENDOP AFSPRAAK OF RESERVERING!

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

ZATERDAG 
Alleen op afspraak
(feesten en partijen)
 

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



Eindejaarsplons bij Aquadrome

Medische fitness bij Fysiotherapie de Bleek
Goed nieuws! Vanaf 1 juli zal de 
Medische fitness bij fysiotherapie 
de Bleek langzaam weer worden 
opgestart. In verband met de maat-
regelen aangaande het coronavirus, 
zal het Outbreak Management Team 
(OMT) eind juni met een advies komen 
voor de sportscholen.

Aan de hand van deze adviezen gaat 
fysiotherapie de Bleek de Medische 
fitness starten. Het zal nog niet gaan 
zoals u normaal van ons gewend 
bent, maar door ons te houden aan 
de opgelegde maatregelen kunnen 
we zowel uw als onze gezondheid 
waarborgen.

WAT HOUDT DE MEDISCHE FITNESS 
BIJ FYSIOTHERAPIE DE BLEEK IN?
U sport wel regelmatig, maar vervalt 
steeds weer in bepaalde klachten of 
blessures? U kunt uw werk of gewone 
dagelijkse activiteiten niet zonder 
lichamelijke problemen uitvoeren 
(mogelijk ten gevolge van een ziekte, 
een ongeval of een operatie)?

U wilt meer actief bewegen of u wilt 
zich gewoon fitter voelen? Vindt u 
deskundige en intensieve begeleiding 
noodzakelijk? Dan biedt Medische 
fitness u de mogelijkheid om onder 
leiding van (sport) fysiotherapeuten 
een verantwoorde oefenmethode 
te volgen, die op uw persoon is 
afgestemd.

DOEL MEDISCHE FITNESS/ 
GROEPSLESSEN
De fitness richt zich op het verhelpen 
van specifieke klachten en het 
beter kunnen functioneren met een 
bepaalde aandoening. Er wordt altijd 
gewerkt met een trainingsprogramma 
dat inspeelt op het individuele 
klachtenpatroon.

WIST U DAT U OOK BIJ ONS TERECHT 
KUNT VOOR LONGREVALIDATIE 
OF REVALIDATIE NA CORONA/HET 
CORONAVIRUS?
Mocht u nog aanvullende vragen  
hebben of wilt u zich aanmelden 
voor de Medische fitness neemt dan  
contact op via de nevenstaande  
contactgegevens:

T. 053-435899
Whatsapp. 06-16907232
info@fysio-debleek.nl
www.fysio-debleek.nl

11Geen musical maar eindejaarsplons
Voor kinderen die dit jaar in groep 8 zitten 
valt de eindmusical en het schoolkamp 
in het water. Om het schooljaar toch 
goed af te sluiten kan de klas komen 
zwemmen en een eindejaar duik nemen 
in het mooie subtropische zwemparadijs 
Aquadrome.

Speciaal voor deze doelgroep stelt het 
zwembad tot aan de schoolvakantie het 
binnenbad van 11.15 tot 14.15 uur open. 
Voor jongeren tot en met 12 jaar geldt 
dat zij geen 1,5 meter afstand dienen 
te houden tijdens het sporten, dit geldt 
ook voor zwemmen. Wat is er leuker dan 
samen met je klasgenoten de golven 

trotseren en van de wildwaterbaan of 
van de glijbaan gaan.

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. Kijk voor meer 
informatie op www.sportaal.nl.



Humanitas OPZOEK NAAR VRIJWILLIGERS

12

Ik ben Marijn Bengevoord Coördinator 
Gezinsondersteuning bij Humanitas en 
wij zijn in Enschede hard op zoek naar 
vrijwilligers.

Gezinsondersteuning koppelt vrij-
willigers (in ons geval vaak moeders) 
aan gezinnen in Enschede die lichte 
opvoedondersteuning nodig hebben 
(hun netwerk vergroten, aandacht 
verdelen tussen de kinderen, sociale 
activiteiten ondernemen, etc). Graag zou 

in de wijkkrant aandacht vragen voor 
Gezinsondersteuning van Humanitas om 
te vragen of er mensen zijn die ervaring 
hebben met opvoeden en vrijwilliger 
willen worden. We zien dat in deze tijd 
er veel ondersteuning gevraagd wordt 
en willen graag inspelen op die behoefte, 
ook omdat de zomervakantie voor de 
deur staat en er toch best gezinnen zijn 
die daar erg tegenop zien na afgelopen 
periode.

Met vriendelijke groet,
Marijn Bengevoord
Coördinator Humanitas Twente 
Gezins-ondersteuning (Home-Start, 
Wel Thuis en Mammacafé)

T: 074-2437733/ 06-35112926
E: m.bengevoord@humanitas.nl
W: www.humanitas.nl/twente

Mijn werkdagen zijn: maandag, 
dinsdag en donderdag

Veilig zwemmen kan, koop online je kaartje
De afgelopen weken is er getest 
om te kijken hoe een bezoek aan 
het zwembad veilig kan verlopen. 
Belangrijk uitgangspunt is de 
anderhalve meter afstand die ten alle 
tijden moet worden gewaarborgd ten 
opzichte van gasten onder elkaar én 
het personeel. Met deze gegevens is er 
een maximum aantal gasten berekend 
en zijn tijdsvakken ingericht.

Sinds deze week kan er worden 
gezwommen in deze tijdsblokken. 
Iedereen is welkom en kan online een 
kaartje kopen via www.sportaal.nl/
tickets. Niet alleen baanzwemmen 
is mogelijk maar ook Aqua Sport en 

Aqua Vitaal wordt in aangepaste 
vorm aangeboden. In blokken van 45 
minuten kan er in het water worden 
gesport onder begeleiding. Ook voor 
allerkleinsten bestaat er weer de 
mogelijkheid om onder begeleiding 
te sporten Aqua Mini speciaal voor 
kinderen van 6 maanden tot 4 jaar 
wordt weer op donderdag-, vrijdag- en 
zondagochtend aangeboden. 
Zwemmen kan zowel in het Slagman 
als Aquadrome. Kijk voor prijzen en 
mogelijkheden op www.sportaal.nl/
tickets.

Gezinnen kunnen genieten VAN HET BUITENBAD
Als je aan zomer denkt denk je aan 
zwemmen. Door de coronamaatregelen 
ziet een bezoek aan het zwembad 
er deze zomer anders uit. Binnen de 
mogelijkheden die de Rijksoverheid 
zwembaden biedt, zijn vanaf dit 
Pinksterweekend gezinnen met kleine 
kinderen weer welkom in het buitenbad 
Aquadrome.

Het water is opgewarmd en de 
zonneweide is vooralsnog ingericht met 
een 30 tal parasols. Elke parasol staat 
op een privé plekje die je van tevoren 
online kunt reserveren. Om zoveel 
mogelijk kinderen tot en met 12 jaar 
de kans geven om te genieten van het 
mooie zomerweer, wordt er gewerkt met 
tijdsblokken die online te boeken zijn. Elk 
tijdsblok is 2,5 uur waarin je voor 25 euro 
met maximaal 5 personen 2,5 uur terecht 
in het buitenbad. Van deze vijf personen 
zijn 1 of 2 personen 18 jaar of ouder 
(begeleiding) en de rest is maximaal 12 
jaar oud.

‘We richten ons op gezinnen met kleine 
kinderen en weten uit ervaring dat 
deze doelgroep ons bad effectief 2,5 
uur bezoekt. Op deze manier kunnen 
we zoveel mogelijk gezinnen op een 
veilige manier laten recreëren bij ons 
buitenbad’ aldus teamleider zwembaden 
Marco Pierik. De jeugd t/m 12 jaar kan 
vrij zwemmen zonder 1,5 meter-regel. 
Kinderen met minimaal een A-diploma 
mogen zwemmen in het familiebad met 
glijbaan en het 25 meter sportbad. Zonder 

diploma en voor niet zwemvaardigen 
zijn zwembandjes verplicht. Deze 
kinderen kunnen gebruik maken van het 
peuterbad. De zwembadmaatregelen van 
RIVM schrijven voor dat ouders niet mee 
mogen in het water. Per gezin mag één 
ouder op de kant staan met inachtneming 
van de 1,5 meter afstand tot anderen. 

Natuurlijk is er ook permanent toezicht. 
‘Het was een gepuzzel, maar op deze 
manier hebben we een leuk én veilig 
uitje kunnen faciliteren voor gezinnen uit 
Enschede.’ Aldus Marco Pierik. De hele 
zomer kan er recreatief in tijdsblokken 
gezwommen worden in het buitenbad. 
Plekken zijn online te reserveren en 

kunnen maximaal 2 weken van te voren 
worden geboekt. 

Kijk voor meer informatie op 
www.sportaal.nl/buitenbad.



Vanaf maandag 15 juni kunnen alle 
inwoners van de gemeente Enschede 
een beste buur nomineren voor de 
Beste Buur Bokaal. Zeker in een tijd 
waarin we geconfronteerd worden 
met het coronavirus zien we hoe 
belangrijk buren voor elkaar zijn. Heb 
jij een buur die veel voor jou of anderen 
doet? Nomineer hem of haar dan via 
de website www.bestebuurbokaal.nl. 
Nomineren kan tot 1 augustus.
Maar liefst elf gemeenten doen mee 
met deze editie van Beste Buur Bokaal. 
Beste Buur Bokaal is een initiatief van de 
lokale woningcorporaties, waaronder 
Ons Huis, huurdersorganisaties en 
gemeenten. 

De samenwerkende partijen zijn het 
erover eens dat een sociaal, veilig 
en actief leefklimaat van belang is 
om langer thuis te blijven wonen. 
Een prettig leefklimaat helpt tegen 
vereenzaming en draagt bij aan Twents 
‘noaberschap’.

Samen willen we een bijdrage leveren 
om ontmoeting en verbinding tussen 
mensen in buurten te stimuleren. 
Per gemeente is er een jury die de 
inzendingen beoordeelt.

WIE KOMT IN AANMERKING
VOOR BESTE BUUR BOKAAL?
Alle inwoners uit Enschede, Lonneker, 
Boekelo, Usselo, Glanerbrug, Broek-
heurne en Twekkelo komen in 
aanmerking voor Beste Buur Bokaal. 

Wel moet iemand worden voor-
gedragen door (een) buurtbewoner(s). 
Dat kan heel eenvoudig via www.
bestebuurbokaal.nl. Geef ook een 
motivatie waarom je vindt dat jouw 
buurman of buurvrouw de Beste Buur 
Bokaal verdient. Maak vooral gebruik 
van voorbeelden. Bij de keuze straks is 
een aansprekende motivatie belangrijk 
voor de jury. Bij deze prijs gaat het om 
‘de stille kracht’, het is vaak de buur 
die niet in het middelpunt staat en het 
verdient om gewaardeerd te worden.

Ons Huis en de gemeente Enschede  
kijken uit naar bijzondere burenverhalen!

UITREIKING OP BURENDAG
De uitreiking van de Beste Buur 
Bokaal vindt plaats op 26 september 
op de jaarlijkse Burendag in de elf 
deelnemende gemeenten. Nomineren 
kan tot 1 augustus. Voor de winnende 
buur is er een bokaal en een passende 
prijs. Doe je mee?

Nomineer je buur voor DE BESTE BUUR BOKAAL!

HEEFT U EEN BUUR 
DIE VEEL VOOR U  
OF ANDEREN DOET? 

Grijp dan uw kans en geef  
uw buur de waardering die  
hij of zij verdient.

Uitreiking 26 september 2020www.bestebuurbokaal.nl

Gemeente Enschede trots 
op benoeming bijvriendelijke gemeente

Bijen zijn de belangrijkste bestuivers van 
onze planten, bomen en gewassen. Voor 
de gemeente Enschede voldoende reden 
om in het openbare groen te zorgen 
voor betere leefomgeving voor bijen. Dat 
betekent onder andere meer bloeiende 
planten met nectar en stuifmeel en 
ander maaibeheer. Ook inwoners, Groene 
Loper Enschede en scholen worden 
actief betrokken bij acties voor meer 
biodiversiteit.

Het harde werken wordt beloond met 
de benoeming van Enschede tot een 
van de eerste bijvriendelijke gemeente 
van Overijssel! Een compliment van 
Nederland Zoemt en Bijenbeweging 
Overijssel. Een bijvriendelijke gemeente 
voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk 
beheer. Dat betekent dat de gemeente op 
verschillende plekken wilde bloemenlinten 
beheert met ecologisch maaibeheer, 
zoals sinusmaaien. Daarnaast kunnen 

inwoners en professionals terecht op 
de website www.groenblauwenschede.
nl voor inspiratie, tips en tricks om de 
biodiversiteit in de stad en eigen (voor)
tuin te vergroten. Omdat bijna 70% van 
de stad geen gemeentegrond is werkt 
de gemeente samen met partners 
zoals onderwijs, sportverenigingen, 
woningbouwcorporaties en de Groene 
Loper om zo schoolpleinen, sportterreinen 
en buurten bijvriendelijk in te richten.

Meer informatie over de bijvriendelijke 
aanpak is te vinden op www.enschede.nl/
bloeitop. Maatwerkadvies voor gemeenten 
Met workshops, adviesgesprekken, 
veldbezoek en maatwerkadvies helpt de 
Bijenbeweging Overijssel gemeenten bij 
het plannen en uitvoeren van effectieve 
beheer- en beschermingsmaatregelen. 
Verschillende gemeenten, waaronder 
gemeente Enschede, maakten gebruik 
van deze expertise.

De Bijenbeweging Overijssel is er zeker 
niet alleen voor gemeenten. Iedereen kan 
een steentje bijdragen aan een betere 
leefomgeving van bijen. Ondernemers en 
agrariërs zowel als bewoners(groepen), 
bedrijven, waterschappen en terrein-
beheerders. Het kan zo simpel zijn. Laten 
we vandaag nog een bloemenrevolutie 
starten!
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Bewegen na schooltijd

Silo Church online
Beste bewoners van de wijk 
Twekkelerveld, Sinds 22 maart dit jaar 
vinden er geen fysieke kerkdiensten 
meer plaats op de zondagmorgen 
in de Opstandingskerk vanwege de 
maatregelen van de overheid. 

Desondanks hebben we als Silo Church 
niet stil gezeten. We zijn de afgelopen 
weken druk bezig geweest met het 
opfrissen van het kerkgebouw. We 
hebben o.a. de houten kerkbanken 
verwijderd en vervangen voor losse 
stoelen. Hierdoor zijn we in staat 
om te kunnen voldoen aan de 1.5 

meter regel. We hebben de keuken 
opgeknapt en de muren in de hal en in 
de toilet voorzien van een nieuw likje 
verf. Verder hebben we een YouTube 
kanaal aangemaakt waardoor 
iedereen toch een kerkdienst van ons 
kan bezoeken, niet fysiek, maar wel 
online. Daarom nodigen wij u uit om 

onze online diensten te bekijken elke 
zondag om 11.00 uur via ons YouTube 
kanaal SiloChurch.

www.silochurch.nl

Wat is er met dit weer lekkerder 
dan buiten bewegen. Gelukkig zijn 
de buitenschoolse activiteiten weer 
gestart. Op vijf plekken in de stad 
kunnen kinderen uit Enschede weer 
gratis deelnemen aan wisselende 
activiteiten.

De combinatiefunctionarissen van 
Sportaal zorgen elke week weer 
andere leuke, uitdagende activiteiten 
buiten. Om zodoende kinderen kennis 
te laten maken met zoveel mogelijk 
verschillende sport- en spelvormen. 
Iedereen kan mee doen, het enig 
wat we vragen is om je tot aan de 
zomervakantie op te geven via onze 
website www.sportaal.nl/kalender 
zodat we deze activiteiten veilig kunnen 
verzorgen.

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. Kijk voor meer informatie op 
www.sportaal.nl.

Graag willen we aandacht vragen 
voor onderstaand bericht mbt onze 
coronamaatregelen die we moeten 
nemen om onze patiënten weer te 
kunnen helpen. 

BLOEDAFNAME OP AFSPRAAK 
De reguliere zorg is weer gestart. 
Afgelopen weken hebben we gemerkt 
op onze locaties bloedafname dat er een 
toename van patiënten is. Om invulling 
te kunnen geven aan de 1,5 meter- 
samenleving gaan wij op onze locaties 
geleidelijk over naar bloedafname op 
afspraak.

Op onze prikposten Twekkelerveld en 
Wesselerbrink in Enschede gaan we 
vanaf 2 juni over naar bloedafname op 
afspraak. Patiënten die een afspraak 
hebben gemaakt gaan vóór vrije inloop. 
Wij houden op deze locatie rekening 
met een korte overgangsperiode door 
vrije inloop van patiënten die nog niet 
op de hoogte zijn van deze nieuwe 

dienstverlening. Echter gaan we spoedig 
volledig over naar bloedafname alléén op 
afspraak.

Op deze manier kan vooraf het aantal 
patiënten in de wachtkamer beperkt 
worden en daarmee de 1,5 meter afstand 
gegarandeerd worden.

Vanwege het coronavirus vragen wij 
patiënten om niet naar een locatie van 
Medlon te komen wanneer ze klachten 
hebben zoals hoesten, benauwdheid, 
verkoudheid of koorts. In dat geval 
dient de patiënt telefonisch contact 
op te nemen met de huisarts om af 
te stemmen of de bloedafname kan 
worden uitgesteld of dat de patiënt thuis 
geprikt kan worden of op afspraak naar 
een coronaprikpost in Hengelo.

Om patiënten en aanvragers goed te 
kunnen voorzien van actuele informatie 
adviseren wij onze website te raadplegen.

Bloedafname op afspraak
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4336190
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

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

Kosten lidmaatschap 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 3,75 per maand

Plusabonnement:  
€ 5,00 per maand

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

Informatie DMBE
KRUIPT UIT HET DAL

Op 9 juni kwam het verlossende woord van het RIVM 
en de KNMO dat de repetities in een bepaalde vorm 
weer mogen met allerlei voorschriften.

Bij binnenkomst handen ontsmetten, 
plaatsnemen op gereed gezette stoelen 
met een minimale afstand van 2 meter 
tot de volgende persoon. Geen publiek, 
geen bar open, zelf voor drinken zorgen. 
En na de repetitie direct weer weg.

Helaas kunnen we nog niet allemaal 
gezamenlijk repeteren maar per sectie 
en dan twee secties per avond in het 
gebouw. Zodat om de twee weken alle 
secties zijn geweest. De slagwerkers 
hebben nog een vluchtmogelijkheid in 
de school waar we gebruik van mogen 
maken.

Het blijft dus nog steeds even onvolledig 
repeteren met de band en dus alleen met 
de secties.

Ook de stageband gaat weer repeteren 
en die kunnen door hun aantal dan weer 
wel samen komen, maar ook daar geldt 
dat er de nodige hygiëne en afstanden 
gewaarborgd moeten worden. Dus ook 
niet even gezellig napraten of wat, maar 
gelijk weer naar huis.

De twirlsters waren ook alweer begonnen 
maar die repeteren hoofdzakelijk 
aangepast op de buitenplaats bij ons 
gebouw, Maar die harde tegels is niet 
echt bevorderlijk voor het repeteren. 
Toch doen ze hun best om er iets van te 
maken en dat lukt prima heb ik gezien. 

Jong DMBE o.l.v. Tom Luttikholt gaat ook 
weer aan het repeteren en de jongeren 

zullen ook blij zijn dat dit weer kan want 
ze hebben een uitlaadklep nodig en die 
vinden ze dan bij DMBE. En de talentjes 
hebben er ontzettend veel zin in.

Optredens die we hadden zijn bijna 
allemaal gecanceld maar gelukkig 
konden we via het Oranjefonds via een 
link nog digitaal collecteren wat toch 
wel weer een bedrag heeft opgeleverd 
ter compensatie van de gederfde 
inkomsten, en dit keer mochten we de 
volledige opbrengst behouden i.p.v. 50% 
van het gecollecteerde geld. Onze eigen 
collecte voor ons als DMBE zal denk ik 
ook wel verloren gaan omdat we niet als 
collectant langs de deuren mogen gaan, 
dus alle geld is welkom.

Soms zie je berichten voorbij komen dat 
zoiets als carnaval al in diverse steden 
wordt afgezegd, maar ook de Ooster 
Bloaskapel heeft dan geen inkomsten 
voor de vereniging. Laten we maar hopen 
met ons allen dat deze toestand snel 
verbeterd en dat als iedereen zich aan 
de regels houdt het Covid virus rap de 
deur uit is en we met zijn allen weer een 
normaal leven voor dat het virus er was 
weer kunnen oppakken.

Onze dirigent Marty van Seijen heeft 
twee stukken voor ons gearrangeerd en 
we zijn best wel benieuw hoe dit samen 
gaat klinken maar we hebben alleen nog 
individueel kunnen oefenen. Daarnaast 
is er ook weer een nieuwe mars besteld 
die fijn in het gehoor ligt.

En via Facebook hebben we contact 
met een oud-componist uit Enschede 
die vroeger veel voor Kunst aan ‘t volk 
heeft geschreven en actief spelend lid 
was bij die vereniging en het toenmalige 
filharmonische orkest speelde. Maar 
hierover later weer meer. De zoon van de 
componist heeft een paar muziekstukken 
beschikbaar gesteld aan ons.

Op het moment van dit schrijven weten 
we dus eigenlijk niet goed wat de 
komende tijd met het virus en de regels 
gaat gebeuren maar we hopen allemaal 
dat iedereen gezond blijft en zich aan 
de regels houd die gelden want dan 
zijn we een keer van die beperkende 
maatregelen af hopen we.

De vakanties komen er weer aan en denk 
allemaal aan jezelf en je medemens om 
door deze toestanden te komen omtrent 
het virus. Wij kijken allemaal weer uit 
naar een normale toestand waarbij we 
weer fijn samen kunnen zijn en weer 
naar hartenlust kunnen repeteren en 
bijkletsen met iedereen en weer kunnen 
optreden voor jullie.

Blijf gezond en hopelijk tot gauw mensen.

Mooij toch en tot na de vakantie en 
vooral gezond blijven!

HELAAS ZIJN WE NOG STEEDS GESLOTEN IVM MET CORONA.

Mantelzorgers Summer Fun
Jonge Mantel Zorgers Summer Fun. 
Een zomer vol activiteiten!

Helaas geen JMZ-Kampen in de 
zomer van 2020, maar in plaats 
daarvan een zomer vol kleine 
activiteiten. De hele zomervakantie 
door zal er iedere donderdag 
een activiteit zijn. Verschillende 
activiteiten op verschillende 
plekken in de gemeente. Vanwege 
de Coronamaatregelen kunnen 
we helaas geen grote activiteiten/
evenementen organiseren. Vandaar 
dat we deze zomer allerlei kleine 

activiteiten organiseren om toch 
een leuke en ontspannen zomer te 
beleven.

Daarbij gaan we groepjes maken van 
maximaal 10 kinderen per keer. In de 
ochtend een groep en in middag een 
groep. De tijden zijn van 11.00 tot 
13.00 en van 14.00 tot 16.00

WIL JE MEEDOEN AAN ÉÉN
VAN DEZE ACTIVITEITEN?
Kijk op www.jmz-go.nl/events/jmz-
summer-fun/ en geef je op!



Samenwerkingsverband 
Twekkelerveld

Shelterbag: de zomerse variant van de Sheltersuit

Het Samenwerkingsverband is een vrij-
willigersorganisatie in Twekkelerveld.
Doel is het bevorderen en vergroten van 
de leefbaarheid en saamhorigheid in de 
wijk. Hoe? Bijvoorbeeld door activiteiten te 
organiseren voor de diverse doelgroepen 
die hier wonen.
 
Door het Corona Virus zijn spijtig een 
groot aantal van onze activiteiten op 
pauze of afgelast! Het Zomerfestival 
gaat jammer genoeg niet door  en ook 
alle Carnaval activiteiten voor eind dit jaar 
en begin volgend jaar zijn afgelast. Wij 
hopen dit eind 2021 en begin 2022 met 
een geweldig feest in te halen.
 
Betreffende de Kerstmarkt activiteiten 
zijn we met de betrokken collega’s in de 

wijk in overleg of dit Corona Proof is te 
organiseren…. Wij houden u natuurlijk in 
het najaar op de hoogte.
 
Positief nieuws is er gelukkig ook, wij 
hopen binnenkort te kunnen starten met 
het opknappen en renoveren van het door 
de Vereniging Activiteiten Twekkelerveld 
(het Samenwerkingsverband) aange-
schafte voormalige Hasla pand aan de 
Steenbokstraat.

Zodra mogelijk zullen wij u informeren 
welke activiteiten en plannen wij hiermee 
op het oog hebben.
 
Wij hopen onze wijkbewoners na 
dit Coronatijdperk weer van allerlei 
activiteiten te kunnen voorzien.

De zomer nadert met rasse schreden 
en de corona crisis duurt voort. Het sein 
voor de Sheltersuit Foundation om ook 
in Nederland tijdelijk Shelterbags te 
gaan produceren.

Laten we terug blikken op het ontstaan 
van de Shelterbag. Colombia: berucht 
vanwege de FARC, geteisterd door 
het geweld van vele drugskartels. Bas 
Timmer werd uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Medellín Design Week 
om de Sheltersuit te presenteren. Het 
kwik stijgt, terwijl Bas in 2018 het land 
doorkruist. Het land kent prachtige 
natuur, de mensen zijn ontzettend 
vriendelijk, maar het gros van de 
bevolking is erg arm. 

Op zijn reis door het Zuid-Amerikaanse 
land ontmoet Bas vluchtelingen en hij 
raakt met ze in gesprek. Ze hebben 
geen geld en erger: geen dak boven hun 
hoofd. Wat deze mensen nodig hebben 
is een zomerse Sheltersuit! Een water- 
en winddicht pak dat niet te warm 

is. Samen met Dries van Wagenberg 
(Dutch Design Foundation), werd het 
eerste prototype ter plekke ontwikkeld. 

SHELTERBAG: DE ZOMERVARIANT 
VAN DE SHELTERSUIT
Eenmaal terug in Nederland werkt hij 
zijn ingeving verder uit. De Shelterbag 
ziet het levenslicht. Het is een uitrolbare 
tas met daarin een slaapmatje én een 
slaapzak met capuchon. Hieromheen 
zit als ware een mini-tent geritst.
De zomervariant van de Sheltersuit is 
licht en luchtig, snel neer te leggen en 
even vlug weer op te rollen. De pakken 
zijn uitermate geschikt voor ‘rough 
sleepers’ in warme klimaten en voor 
Nederlandse daklozen gedurende de 
hete zomermaanden.

SHELTERBAGS ZIJN CORONAPROOF 
TE PRODUCEREN
Ook is het productieproces van 
Shelterbags relatief eenvoudig. 
Voor het maken van een Sheltersuit 
doorlopen medewerkers in totaal 120 

afzonderlijke stappen en handelingen. 
Je begrijpt: dat werk gebeurt in een 
productielijn, waaraan meerdere 
naaiers werken. Een Shelterbag kan 
echter van a tot z gemaakt worden door 
één medewerker, aan één naaistation. 
Dat verschil zie je ook terug in de 
kosten. Voor één Sheltersuit van €300 
kunnen we drie Shelterbags maken.

Maar waar het werkelijk om gaat: het 
maken van Shelterbags kan momenteel 
corona-proof gebeuren, omdat er niet 
‘in straatjes’ hoeft te worden gewerkt.

1400 SHELTERBAGS IN AANTOCHT
Samen met daklozenorganisaties 
hebben we onlangs geïnventariseerd 
hoeveel Shelterbags er deze zomer 
nodig zijn. De eindconclusie? We gaan 
1400 Shelterbags produceren, omdat 
het aantal daklozen op straat door 
corona flink is toegenomen. Begin juli 
zal de eerste ‘batch’ klaar zijn. 

Dankzij de financiële steun van 
Start Foundation, Oranje Fonds, een 
anonieme donateur en overige donaties 
hebben we voldoende geld ingezameld 
om de Shelterbags te produceren. 

Uiteraard pakken we aan het eind van 
de zomer de productie van Sheltersuits 
weer op. Het is belangrijk om voldoende 
pakken op voorraad te hebben voor 
aankomende winter.

De Sheltersuit Foundation is enorm 
dankbaar voor alle giften en donaties, 
groot en klein, van iedereen die ons 
een warm hart toedraagt. We doen het 
samen, want vergeet het volgende niet. 

Shelterbags en Sheltersuits maken 
het verschil! Ze hebben een positieve 
impact op het leven van daklozen en 
vluchtelingen. Sterker: met de pakken 
redden we samen letterlijk levens.

People helping people!

Veel mensen in de buurt
hebben sociale-,
psychische problemen
of een laag 
besteedbaar
inkomen

De organisatie
7 bestuursleden
25 vaste vrijwilligers
80 flexibele vrijwilligers

In samenwerking met
alle organisaties in de
wijk waaronder:
Rigtersbleek, Proathuus, 
Melkweg en de SES

Onze plek
Creatieve werkloods

Te huur

Workshops
Halloween

Kerstmarkt
Sinterklaas

Zomerfestival

Carnavalsoptocht Werkplaats

Kom binnen!

Samen Twekkelerveld
Enschede

Wij werken aan
een zelfstandig 

buurtinitiatief!
De uitdaging
• Het terugdringen van zorgkosten
• Ontwikkeling nieuw Twekkelerveld
• Leefbare en inclusieve wijken

Samen Twekkelerveld

• Voorziet in laagdrempelige activiteiten voor iedereen
• Een vaste plek in een vertrouwde plek omgeving
• Werkt samen met professionals (co-creatie)
• Stimuleert talenten
• Voorkomt in veel gevallen een zorgindicatie
• Verminderd de afhankelijkheid van wijkbudgetten

Kenmerken Twekkelerveld

9125 inwoners
28,4% tussen 25 - 45 jaar

Huurwoningen Enschede 57%
Huurwoningen Twekkelerveld 81%

4375 4750

Sociale & financiële status

Lage sociale status met nodige 
sociale problemen

Huishoudens onder en rond sociaal minimum
Gemiddeld inkomen

Twekkelerveld
19%

€17.300,-

Landelijk
7%

€25.600,-

Geïnteresseerd of meehelpen?
Neem contact met ons op via: 
samentwekkelerveld@gmail.com

Verhuren materialen en 
middelen

Bijdragen aan een 
structurele besparing

Geen contributie maar 
inzet voor de wijk
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De financiën


