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Carnaval 2020
was weer geslaagd

’t Proathuus IN DE PAULUS SCHOOL

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

Tijdelijke 
mobiliteit 
nodig?

 Vervangend vervoer
 Particuliere verhuur
 Zakelijke verhuur
 Shortlease

De afgelopen weken is er flink geklust aan de 
Regulustraat 8. Tapijten zijn gereinigd, muren zijn 
geverfd en meubels zijn bezorgd. De zijvleugel van 
de Paulusschool wordt de plek waar bewoners van 
Twekkelerveld terecht kunnen voor activiteiten en 
hulpvragen op tal van terreinen. ’t Proathuus moet 
organisaties, verenigingen en bewoners verbinden.

Stichting Move, medewerkers van het stads-
deelmanagement en het wijkteam van de gemeente 
zijn een paar keer in de week aanwezig. Verder is het 
schoollunchteam dagelijks in ’t proathuus te vinden. 
Zij verzorgen een gezonde lunch voor kinderen van 
de Paulusschool en de OBS Twekkelerveld voor 
een klein bedrag. Zij zoeken nog vrijwilligers om 
boterhammen te smeren of fruit te snijden, mocht 
u interesse hebben kom dan eens langs, zij zijn 
erg blij met extra handen. Het lunchteam is er elke 

dag van 8:30 tot 13:30 uur op de 1ste verdieping te 
vinden. Ook de wijkwijzer is elke woensdagmiddag 
geopend van 12:00 tot 15:00 uur. Bewoners kunnen 
hier terecht voor allerlei hulpvragen. Denkend aan 
financiële zaken, mantelzorg, vrijwilligerswerk of een 
lekker kopje koffie. 

Op korte termijn zullen meerdere organisaties 
starten zoals opvoedondersteuning, jongeren- en 
ouderenwerk van Alifa en de Twentse Alliantie. 

Wilt u als buurtbewoners betrokken raken bij  
’t Proathuus of mee helpen om activiteiten voor de 
buurt te organiseren? Neem dan contact op met  
Tom Schenk - t.schenk@alifa.nl

’t Proathuus is wegens het coronavirus t/m 6 april 
gesloten.

Haaksbergerstraat 159

De verlichte carnavals optocht door de straten van onze 
wijk was dit jaar weer een groot succes.

Prachtige wagens de één nog mooier dan de andere 
en niet te vergeten de ‘menselijke” groepen’ allemaal in 
feestelijke led verlichte kleding. Het was weer een groot 
feest, de vele kijkers langs de route hebben genoten 
van dit festijn. Bewondering voor alle bouwers welke dit 
weer mogelijk hebben gemaakt. 

Let op!I.V.M. HET CORONAVIRUSKUNNEN DATA KOMEN  TE VERVALLEN EN/OF  AANGEPAST WORDEN.

UITSLAG VERLICHTE 
CARNAVALSOPTOCHT  
TWEKKELERVELD

Grote wagens
De Keienkearls
Jeugd van de Veldmaat
De Tuffelkroepers

Kleine wagens
CG de Natnek’n
CG de Polle
De Oerbossels

Grote loopgroepen
De Heutinkkrekkels
De Tuffelkroepers
De Twekkertjes

Kleine loopgroepen
Speeltuin ’t Heelal
Hcv de Deurtrappers
De Ossekopkes

Eenlingen en Duo’s
Ben Geelen
Mulstege & Mulstege
Duo Dienetje

EN OMGEVING



BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN

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

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

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

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

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

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

Colofon

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG 

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

Boensma ijzerwaren online vuurwerk winkel

uw vuurwerk specialist

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

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

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

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

LIJKT HET  
JOU LEUK  
OM EEN 
BJDRAGE AAN 
DEZE KRANT  
TE LEVEREN?
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers  
die ons team willen versterken. 

Voel jij je aangesproken en heb je interesse? 
Neem dan contact op met:
REDACTIE@WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL



UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

IN SAMENWERKING MET
Vereniging samenwerkingsverband 
‘Het Twekkelerveld’

HOOFDREDACTIE
John ter Riet
Binnenhof 45
7522 EP Enschede
T 053 - 435 48 32
john@wijkkranttwekkelerveld.nl

REDACTIE
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl
Gerard Stegeman, Willy ten Have,  
Ton Roelofs

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl

ONTWERP & REALISATIE
SPRNKL Creative Company
053 2308009 | 06 40730180
renske@sprnkl.nl | www.sprnkl.nl

ADVERTENTIES EN COPY
Advertenties of mutaties mailen naar:
adverteerder@wijkkranttwekkelerveld.nl
Copy mailen naar: 
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl

UITERLIJKE INLEVERDATA 
14 apr  | 12 mei | 9 jun | 1 sep
29 sep | 27 okt | 24 nov

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

Colofon

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU
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De Reparatiekamer
De eerstvolgende reparatiekamer is de 
eerste dinsdag van de maand maart bij 
Livio in het Grand Cafe.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sportaal sluit ALLE BINNENSPORT-ACCOMMODATIES
Sportaal sluit alle binnensport-
accommodaties In verband met de 
verscherpte richtlijnen vanuit de 
overheid heeft Sportaal besloten om 
alle zwem- en binnensportlocaties 

vanaf vrijdag 13 maart 12.00 tot en 
met 31 maart te sluiten.

Bewegingsonderwijs voor scholen 
blijven we faciliteren in lijn van de 

rijksoverheid. Voor de buitensport-
accommodaties van Sportaal volgen 
wij de richtlijnen van de sportbonden. 
Dit beleid is opgesteld naar aanleiding 
van de informatie die zorgminister 

Bruins en RIVM directeur Jaap van 
Dissel vanmiddag (12 maart) om 15.00 
uur naar buiten hebben gebracht.

Het besluit om Twekkelerveld als eerste 
bestaande wijk in Enschede van het 
aardgas af te halen maakt veel los. 
Tijdens de twee inloopbijeenkomsten 
van de afgelopen maanden had u veel 
vragen over waarom Twekkelerveld, 
de alternatieven voor aardgas, over 
de kosten etc. Op veel van uw vragen 
hadden we nog geen antwoord. 
Simpelweg omdat we het nog niet weten. 
Overigens staan alle vragen die gesteld 
zijn staan op de site www.enschede.
nl/aardgasvrij. We hopen de komende 
maanden antwoord te kunnen geven op 
deze vragen.

WAAROM TWEKKELERVELD?
Bovenstaande vraag hebben we 
vaak gehoord. Vaak gevolgd met de 
opmerking Twekkelerveld is namelijk 
niet de makkelijkste wijk om te beginnen. 
Maar dit is voor ons een van de redenen 

waarom het College van de Gemeente 
Enschede en woningcorporaties bewust 
voor Twekkelerveld hebben gekozen. Wij 
denken dat we met het aardgasvrij maken 
de wijk écht vooruit kunnen helpen. 
Onder meer doordat Twekkelerveld de 
eerste wijk is, er waarschijnlijk middelen 
beschikbaar komen om huizen te isoleren 
en energiezuiniger te maken. 

Verder geeft de grote verscheidenheid 
aan woningtypen in Twekkelerveld ons 
de mogelijkheid om brede ervaring op te 
doen voor de andere Enschedese wijken.
Aanvraag voor Subsidie Proeftuin 
aardgasvrij De landelijke overheid heeft 
subsidies beschikbaar voor wijken die 
als eerste overgaan, de zogenaamde 
proeftuinregeling. We hebben begin april 
voor Twekkelerveld een subsidieaanvraag 
ingediend. De subsidie willen we 
gebruiken om geld naar Twekkelerveld te 

halen om de eerste aansluitingen in de 
wijk te kunnen bekostigen.

MEEDENKERS
De afgelopen maanden hebben zich 
meer dan 125 wijkbewoners bij ons 
gemeld die met ons willen meedenken 

over Aardgasvrij Twekkelerveld. We zijn 
nu aan het onderzoeken welke mate 
van invloed per deelonderwerp in het 
aardgasvrij maken mogelijk is. Heeft 
u nog belangstelling om met ons mee 
te denken? Stuur dan een mail naar 
aardgasvrij@enschede.nl

Twekkelerveld Aardgasvrij



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

MEIVAKANTIE  25 apr t/m 3 mei

ZOMERVAKANTIE 4 juli t/m 16 aug

BOUWVAK 18 jui t/m 8 aug

HERFSTVAKANTIE 10 okt t/m 18 okt

KERSTVAKANTIE 19 dec t/m 3 jan 2021

Schoolvakanties 
Noord Nederland 2020

Kleinschalige verloskundige zorg en echografie
in Enschede e.o.

Samen maken we 
een plan over hoe 
je de periode van 
zwangerschap tot 

en met 
kraamperiode 

positief tegemoet 
kunt gaan!

Al vanaf 8 weken kun 
je terecht voor een

vroege echo.
Dit wordt niet vergoed 

door de 
zorgverzekeraars maar 

bieden wij kosteloos 
aan voor onze cliënten.

Rigtersbleek (hoofdlocatie)
Fysio de Bleek 
G.J. van Heekstraat 66 
7521 EH Enschede

info@catoverloskundigen.nl

Gezondheidscentrum
Roombeek
Roomweg 180
7523 BT Enschede

Servicecentrum Noord 
Centrum voor Jeugd en 
Gezin Zaanstraat 12
7523 HC Enschede

Ben je onder begeleiding van 
de gynaecoloog tijdens de 

zwangerschap?
Ook dan heb je een 

verloskundige nodig die je 
begeleid in de kraamperiode.
Je kunt je al aanmelden tijdens 

de zwangerschap.

06 – 123 129 90
Indien geen spoed of ongerustheid:
bel tijdens het telefonisch spreekuur
op werkdagen tussen 14.00 - 15.00 uur

Daniela Congiu

De enige praktijk in Enschede waar je max. 2 verloskundigen ziet tijdens de gehele zwangerschap.

Ga naar www.catoverloskundigen.nl/aanmelden om je aan te melden!

Circus tijdgeest

Elke donderdag kosteloos hulp op financieel en administratief 

gebied, bezwaarschriften schrijven, formulieren invullen of  

verzoeken indienen. Alleen op afspraak via 085 0160671  

of contact@metnklik.nl.

T. 085 - 0160671  •  contact@metnklik.nl   

SPECIALIST IN BELASTINGADVIES, 
BEWINDVOERING EN BUDGETBEHEER

www.metnklik.nl

Sparen voor
vershoudbakjes 
We kunnen weer sparen voor vershoudbakjes!
Van maandag 2 maart tot en met zondag 10 mei 
kunnen we sparen voor vershoudbakjes. En we 
hebben ook twee nieuwe formaten (1,5 en 2,3 liter) 
toegevoegd. 

Het assortiment maken we compleet met een 
smoothiemaker (van WMF), een vacuümpomp, een 
schilmesje, een 3-in-1 schiller en een avocado tool.



Activiteiten Bibliotheek Twekkelerveld

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

Maandagmiddag:
15:00 -16:30 uur. € 1,50 per deelnemer 
per keer. Maandagavond (16 jaar en 
ouder ): 19 - 21 uur.

Dinsdagmiddag:
15:00 - 16:30 uur. € 1,50 per deelnemer 
per keer. 16:30 - 17:30 uur 
Eenwielerles voor de liefhebbers. 

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

Komende evenementen:
Doe Mee Festival 2020.

Op het kozakkenpark met echte circus-
tent van 28 april tot 3 mei 2020.

Wat we nog meer organiseren in overleg?
-  Workshop weken met of zonder circus-

tent.
-  Dagdeel Workshops voor o.a. scholen, 

buurtverenigingen, sportverenigingen, 
etc.

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

Stuur dan een mail naar:
info@circustijdgeest.nl
Of kijk op:
www.facebook.com/CircusTijdgeest
www.circustijdgeest.nl

Circus tijdgeest

Rommelmarkt 
KORFBALVERENIGING

RIGTERSBLEEK
Zaterdag 18 april a.s. houdt korfbal-
vereniging Rigtersbleek weer een 
rommelmarkt. Van 10 - 12 uur bent u 
welkom aan de van Heekstraat 35 aan de 
achterkant van het clubgebouw. Kleding, 
huishoudelijke spullen, elektrische 
artikelen, antiek, gereedschap van alles 
is er te vinden. Kom een kijkje nemen!
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Woensdag 25 maart
10:00 - 12:00 uur:
handwerken en koffie inloop ochtend
10.00  - 12.00 uur: 
Computerspreekuur, heeft u vragen 
de werking van uw computer of 
programma’s, stel ze aan het team 
van Seniorweb.

Vrijdag 27 maart
13:30 - 15:30 uur:
Spelletjesmiddag - vrije inloop

Dinsdag 31 maart
10.00 - 11.30 uur:
Opruimspreekuur gratis informatie als 
u moeite heeft met spullen opruimen 
en wegdoen. Voor meer informatie zie 
het artikel in deze wijkkrant.

Woensdag 1 april
10:00 - 12:00 uur:
Gezellige Stipworkshop, maak uw 
eigen koekjesschaaltje met de 
Stiptechniek. Kosten €1,00.

Donderdag 2 april
11:00 - 14:00 uur: 
wijkwijzer vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie.
13:30 - 15:30 uur: 
Diamond painting groep in de bieb.

Vrijdag 3 april
13:30 - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag - vrije inloop

Woensdag 8 april
10:00 - 12:00 uur: 
Handwerken en koffie inloop ochtend

Donderdag 9 april
11:00 - 14:00 uur: 
wijkwijzer – vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie.
13:30 - 15:30 uur: 
Diamond painting groep in de bieb.

Vrijdag 10 april
13:30 - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag  vrije inloop

Woensdag 15 april
10:00 - 12:00 uur: 
handwerken en koffie inloop ochtend

Donderdag 16 april
11:00 - 14:00 uur: 
wijkwijzer vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie.
13:30 - 15:30 uur: 
Diamond painting groep.

Vrijdag 17 april
13:30 - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag - vrije inloop

Woensdag 22 april
10:00 - 12:00 uur: 
Handwerken en koffie inloop ochtend

Donderdag 23 april
11:00 - 14:00 uur: 
wijkwijzer vragen op gebied van zorg, 
welzijn en participatie.
13:30 - 15:30 uur: 
workshop Diamond painting

Vrijdag 24 april
13:30 - 15:30 uur: 
Spelletjesmiddag - vrije inloop

SPREEKUUR VOOR OPRUIMVRAGEN
Herkent u dat? Leven met teveel 
spullen om u heen. U wilt wel 
opruimen, maar weet vaak niet waar 
u moet beginnen. Of dat u thuiskomt 
en er ligt alweer spannende post op de 
mat? Kent u de angst voor onverwacht 
bezoek, dat ze maar niet de rommel 
zien? Zijn uw kasten vaak net te klein? 
Of wilt u kleiner gaan wonen, maar die 
spullen...

U bent niet de enige! Kom gerust 
eens langs op het spreekuur 
voor opruimvragen. Gerda Vink is 
professional organizer bij Overview 
Coach. Zij denkt graag met u mee. 

Het spreekuur is iedere laatste dinsdag 
van de maand van 10.00- 11.30 
uur in de ‘Huiskamer van de wijk’ in 
bibliotheek Twekkelerveld. De eerste 
keer is op dinsdag 31 maart 2020.

Per 1 maart 2020 wijzigen de 
openingstijden van de Bibliotheek 
Twekkelerveld op maandag. 

De Bibliotheek Twekkelerveld is per 1 
maart geopend op:

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
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‘t Heelal

de WesterSpeeltuin

Speeltuin
KOFFIE-OCHTEND
Iedere ochtend is er een inloop voor de buurt 
om gezellig bij te kletsen of dingen van alle 
dag te bespreken. Kom gerust langs vrij 
toegangkelijk.

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

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

DINSDAG
Joffreykoor
‘S middags: Joffreykoor 14.00 - 16.00 uur. 
Elke dinsdagmiddag is er bij ons een gezellige 

zangmiddag, onder het genot van een 
kopje koffie kunnen we ook even bijpraten, 
maar het zingen is het allerleukste. Ons 
koor is voor mannen en vrouwen vanaf 
55 tot 90 jaar. Wie weet kunnen we u ook 
verwelkomen bij onze zangclub.

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 op  
Woensdag:  1 april paas knutselen
Woensdag:   8 april eieren zoeken, 

paasbrunch
Woensdag: 15 april bloemen maken
Woensdag:  22 april werken met papieren 

bordjes
Voor het programma, zie facebook.

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

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

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

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

geharde en soms ook gevoelige zeebonken 
tot uiting in enerverende optredens.

VRIJDAG 
Discofeestje geven?
Voor kinderen vanaf 8 jaar is er de 
gelegenheid discofeestjes te geven. Is 
uw kind binnenkort jarig en houdt hij/
zij van dansen en muziek en heeft  
u thuis niet de ruimte kom dan gerust  
bij ’t Heelal voor een gezellig feestje.  
De kosten bedragen hiervoor €8,00 p.p.  
U krijgt onbeperkt drinken kaas, 
worst, stokbrood met sausjes en een 
bittergarnituur. Voor informatie en afspraak 
kunt u bellen met 053 - 4353548.

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

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de maand 
houden we een gezelligheidsbingo met 
leuke prijzen. De kaarten kosten €2,50 
per stuk, de briefjes voor de hoofdprijs 
kosten €1,50 per stuk. We hebben 
boodschappentassen, vleesschotels en 
koffie als prijzen. De hoofdprijs is 2 x €55,-.  
Zaal open 18.30 uur.
Vrijdag: 17 april
Vrijdag: 24 april

ZATERDAG
Postzegelbeurs
Iedere derde zaterdag in de maand.
Zaterdag:  18 april

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

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

BINGO-AVOND
Met 2x een hoofdprijs van €50,-  
Overige prijzen: boodschappen, 
vleesschotels, koffie.  
Zaal open: 19.00 uur, aanvang: 19.45 uur.
Vrijdag 3 april - GAAT NIET DOOR

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

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Zaterdag 18-04  
is er weer de dansavond.
Met gratis hapjes, koffie/thee en een kleine 
bingo. Entree € 1,50. Zaal open 18:30 uur
Aanvang 19:30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijdrage oranje fonds €1.000,-
 AAN BUURTBEMIDDELING ENSCHEDE

Bijgaand een impressie van het 
opknappen van ons Wijkproathuus.  
Heel veel vrijwilligers hebben de handen 
uit de mouwen gestoken. Er is wat 
afgeschilderd, gerepareerd, nieuwe 
vloerbedekking, inboedel geplaatst, etc. 
Grote pluim voor deze groep mensen 
die het toch maar even mooi hebben 
gedaan!

‘t Proathuus gaat vast een groot succes 
worden. Aan deze vrijwilligers zal het 
niet liggen!

‘t Proathuus is op zoek naar een glazen-
wasser voor de eerste verdieping. 
Belang-stellenden, liefst uit wijk 
Twekkelerveld,  graag contact zoeken via 
frank@eurus.nl of gewoon langskomen!

Enschede Marathon 
afgelast wegens coronavirus

Open dag Noorderkroon
WOENSDAG 11 MAART

Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
organiseert een opfriscursus voor 
senioren van 65 jaar en ouder 
van de gemeente Enschede. In de 
afgelopen jaren is het weggebruik 
flink veranderd. Zo maken nieuwe 
typen vervoersmiddelen zoals 
de e-bike gebruik van de weg, 
zijn er nieuwe verkeersregels 
gekomen en zijn verkeerssituaties 
ingewikkelder geworden. Denk daarbij 
aan kruispunten, turborotondes, 

spitsstroken, nieuwe belijningen 
enz. In 2 bijeenkomsten van 2 uur 
worden senioren onder leiding van 
een gecertificeerde voorlichter van 
VVN bijgepraat over de nieuwste 
ontwikkelingen, waardoor senioren 
langer mobiel blijven en ook in de 
toekomst veilig aan het verkeer 
kunnen deelnemen. Er is alle ruimte 
om vragen te stellen en eigen 
ervaringen in te brengen. 

-   1e bijeenkomst: donderdag 26 maart 
2020 van 10.00 tot 12.00 uur - 
GEANNULEERD IVM CORONA

-  2e bijeenkomst: donderdag 9 april 
2020 van 10.00 tot 12.00 uur

-  Locatie: Speeltuinvereniging 
Bruggert, P. de Molijnstraat 20, 
7545AB Enschede

De cursus heeft een informatief 
karakter en is dus geen examen. 
Deelname is gratis. Neem gerust uw 

buurman/buurvrouw, een familielid of 
kennis mee. 

VVN biedt u daarnaast een individuele 
praktijkrit aan in uw eigen auto. 
Hiervoor wordt een eigen bijdrage van 
€ 15,00 gevraagd. Met een ritbegeleider 
maakt u een rijvaardigheidsrit van ca. 
40 minuten. De praktijkrit is er om u 
tips en adviezen te geven ten aanzien 
van uw rijvaardigheid. U kunt door 
deelname uw rijbewijs niet verliezen. 
Verdere informatie hierover ontvangt 
u na aanmelding. 

AANMELDEN
Vanwege de grote belangstelling en 
beperkte capaciteit adviseert VVN u 
direct aan te melden via www.vvn.nl/
agenda of door een e-mail te sturen 
naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. 
VVN Opfriscursus Enschede. Vermeld 
in de e-mail uw naam, adresgegevens, 
geboortejaar en tele-foonnummer en 
of u wilt deelnemen aan de praktijkrit. 

Bel voor meer informatie naar: 
0575 - 510 144. U ontvangt 1 week 
voor aanvang van de cursus een 
bevestigingsbrief.

Kijk voor eventuele aangepaste data 
op vvn.nl

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

Op zaterdag 4 april a.s. is het weer 
zover en wordt op de Noorderkroon de 
Lentemarkt gehouden. Iedereen is van 
harte welkom van 11 tot 15 uur aan de 
Olieslagweg 138, Enschede.

Ook dit jaar zijn er weer veel leuke 
kraampjes met o.a.: edelstenen, houten 
speelgoed, duurzame woonaccessoires, 

kinderboeken, stekjes, kraamcadeaus, 
een natuurfotograaf en viltcreaties.
Daarnaast worden er voor de kinderen 
binnen allerlei paas activiteiten 
georganiseerd en zijn er buiten 
verschillende spelletjes.

In het restaurant kan er worden 
genoten van diverse lekkere hapjes, ook 

veganistisch. Het goede doel waar de 
Lentemarkt zich dit keer aan verbonden 
heeft is een kleine Vrijeschool in Kenia. 
Ieder jaar is de Lentemarkt een groot 
feest voor jong en oud, dus komt allen!

DOOR HET CORONA VIRUS KUNNEN 
DATA NOG AANGEPAST WORDEN!

De Noorderkroon lentemarkt
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De Wroetvarkenboeren blikken terug 
MEER BIODIVERSITEIT OP HET ERF VAN DE WROETVARKENBOER

Bijdrage oranje fonds €1.000,-
 AAN BUURTBEMIDDELING ENSCHEDE

Enschede Marathon 
afgelast wegens coronavirus

Enschede Marathon, die op zondag 19 
april a.s. zou worden georganiseerd, gaat 
niet door. Ook de Twee van Enschede op 
zaterdagavond 18 april a.s. is afgelast, 
evenals het congres ‘Get Ready’ op 
16 april. Het hardloopevenement, dat 
dit jaar voor de 52e keer zou worden 
gehouden, kan geen doorgang vinden 
vanwege de aanhoudende dreiging van 
het coronavirus.

De organisatie heeft het besluit moeten 
nemen na intensief overleg met diverse 
instanties en acht het onverantwoordelijk 
om in deze tijd een evenement van 
deze omvang te organiseren waarbij 
een groot beroep gedaan moet worden 
op de medische capaciteit die nu 
natuurlijk onder zware druk ligt. We 
vinden het verschrikkelijk jammer dat 
de Enschede Marathon dit jaar niet door 
kan gaan”, zegt Sandra Melief, directeur 

Enschede Marathon. “Als organisatie 
wil je een dergelijk besluit natuurlijk niet 
nemen. Maar de gezondheid van alle 
deelnemers, vrijwilligers en supporters 
gaat uiteraard boven alles. En gezien alle 
ontwikkelingen de laatste dagen/weken 
hebben we helaas geen andere keuze 
dan het evenement af te gelasten.”
De vraag of de marathon later in het jaar 
alsnog wordt georganiseerd kan Melief 
op dit moment nog niet beantwoorden. 

We willen dit graag, maar het is van een 
hoop factoren afhankelijk of dit mogelijk 
is. We gaan het in ieder geval serieus 
onderzoeken en proberen de deelnemers 
hierover zo snel mogelijk te informeren. 

Kijk voor meer informatie over Enschede 
Marathon op:
www.enschedemarathon.nl
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De Wroetvarkenboeren blikken terug 
op een jaar dat in het teken stond 
van bloemenmengsels inzaaien in 
akkerranden, bijenhotels plaatsen, 
nestkasten ophangen en poelen 
aanleggen. Deze maatregelen hebben 
als doel de biodiversiteit op het erf een 
flinke boost te geven.  Meer biodiversiteit 
op het erf is één van de belangrijke pijlers 
binnen het Wroetvarkenconcept. Half 
februari kwamen Wroetvarkenboeren, 
en vrijwilligers van Natuur en Milieu 
Overijssel die gekoppeld zijn aan de 
Wroetboeren, uit het land bijeen om hun 
bijdrage aan de biodiversiteit op hun erf 
te evalueren.

Dat de biodiversiteit vergroot moest 
worden op het erf, daar waren de 
Wroetvarkenboeren het over eens. Bij 
de realisatie ervan konden ze echter 
wel wat ondersteuning gebruiken. De 
boeren schakelden daarom de hulp in 
van Natuur en Milieu Overijssel: samen 
trokken ze een jaar geleden een project 
van de grond om het soortenrijkdom op 
het boerenerf te vergroten. 

De boeren worden niet alleen geadviseerd 
door Natuur en Milieu Overijssel, ze 
hebben ook elk een vrijwillige adviseur 
biodiversiteit toegewezen gekregen. Deze 
adviseurs kijken samen met de boeren 
welke maatregelen zij op hun erf kunnen 
treffen. Welke maatregelen passend zijn 
hangt af van het type bedrijfsvoering van 
de boerderij, de locatie van de boerderij 
én de plant- en diersoorten die er in de 
omgeving voorkomen. De ene boerderij 

krijgt daarom een prachtig ingezaaide 
akkerrand, en de andere een collectie 
steen- of kerkuilkasten. 

METEN IS WETEN
Om de impact van de maatregelen 
te kunnen monitoren, moet de 
biodiversiteit gemeten kunnen worden. 
Dit gebeurt via de zogenaamde 
Gaia-biodiversiteitsmeetlat. Alle 
Wroetvarkenboeren hebben in het 
afgelopen jaar een nul-meting gedaan 
om de biodiversiteit aan het begin van 

het project te meten. Enkele al wat 
verder gevorderde boeren hebben ook al 
een tweede meting kunnen doen. Tijdens 
de evaluatiebijeenkomst deelden de 
boeren hun bevindingen met elkaar. Zo 
hoorde één van de wroetvarkenboeren al 
uilengeluiden uit de nestkasten klinken, 
en waren bij een andere boer de patrijzen 
weer teruggekeerd in de wintertarwe. 

HET BEGIN IS ER…
nu een kwestie van doorzetten! In het 
afgelopen jaar zijn de eerste maatregelen 

al getroffen. De boeren hebben hun 
ogen geopend voor de mogelijkheden, 
en zijn ontzettend gemotiveerd om 
ook de volgende stap te zetten. Tijdens 
de evaluatie werd daarom niet alleen 
gekeken naar wat er al is bereikt, maar 
wisselden de boeren ook hun plannen 
voor de toekomst met elkaar uit. Zo 
deden ze allemaal weer nieuwe ideeën 
op voor hun eigen boerderij, die ze in 
samenwerking met de vrijwilliger verder 
kunnen gaan uitwerken.

Buurtbemiddelaars komen steeds 
vaker in contact met inwoners waarbij 
buren aangeven dat de buurvrouw 
of buurman vreemd reageert of raar 
gedrag vertoont. Ze hebben het gevoel 
dat er iets niet klopt. Vaak blijkt dit 
onderbuik gevoel te kloppen. Het zijn 
bewoners met onbegrepen gedrag of 
een niet-aangeboren hersenletsel. Dit 
kan tot onbegrip leiden bij buren!

Om buurtbemiddelaars van de 
juiste handvatten te voorzien, heeft 
Buurtbemiddeling gevraagd om een 
financiële bijdrage bij het Oranje 
Fonds. Door bemiddelaars te voorzien 
van meer kennis en kunde kunnen wij 
de groep mensen met onbegrepen 
gedrag beter helpen en ervoor zorgen 
dar er begrip komt voor elkaar. Hoe 
eerder wij inzien dat er   “iets “ 
anders aan de hand is, hoe beter wij 

ons traject kunnen aanpassen om de 
juiste hulp te bieden.
Hiervoor wordt in het najaar de 
training Niet Zichtbare Beperkingen en 
Onbegrepen gedrag aangeboden. Een 
training bestaande uit drie dagdelen 
waarbij ingezoomd wordt hoe mensen 
met onbegrepen gedrag te herkennen 
. En wat is ervoor nodig om ervoor 
te zorgen dat deze mensen beter 
begrepen worden in hun omgeving.

Het Oranje Fonds streeft ernaar 
dat niemand zich buitengesloten 
voelt en iedereen mee kan doen in 
de samenleving. Daarom steunt het 
jaarlijks duizenden projecten die 
mensen met elkaar verbinden. Die 
steun bestaat uit geld, aandacht en 
advies. Koning Willem-Alexander 
en Koningin Maxima zijn het 
beschermpaar van het Oranje Fonds.

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

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

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

De beste zorg voor uw dier. 

www.dierenkliniekenschede.nl 

Kliniek voor gezelschapsdieren 
Hengelosestraat 290, Enschede 

 spreekuur op afspraak 

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

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

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

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

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

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

Vergeten is
bij ons niet
zo erg

Loop  
vrijblijvend 

binnen

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

7 dagen per week geopend
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,50

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

LENTESHOW BIJ PIEST
De grootste fietsenshow in de regio!

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

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

2549

NIEUW 

LENTESHOW
PRIJS

699

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

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

Eetcafé de Fusting

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

Eetcafé de Fusting 
Down Town

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

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER

MAIKEL

W
W

W
.A

U
T

O
M

A
IK

E
L
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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!

Alzheimer Café AFGELAST
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Alzheimer Café AFGELAST
Op maandag 6 april is er weer een avond 
van het Alzheimer Café in Enschede.
De avond wordt georganiseerd door Alifa 
Welzijn Senioren in samenwerking met 
zorgorganisaties.

Het thema van deze bijeenkomst is:
Welke tijdsbesteding en activiteiten zijn 
er voor thuiswonenden met dementie? 

Voor deze avond hebben we Ellen Fox, 
casemanager LIVIO, bereid gevonden om 
onze spreker te zijn.

Zij zal uitleg geven over de diverse 
mogelijkheden, de verschillen onderling, 
wel of geen indicatie, enz. Er zullen 
meerdere organisaties aanwezig zijn 
die nadere toelichting kunnen geven 
omtrent hun aanbod en mogelijkheden.

Tijdens deze avond is een overzicht 
beschikbaar van de mogelijkheden, 
samengesteld door Alifa Welzijn Senioren. 

Er zal ook schriftelijke informatie (van 
Alzheimer Nederland) aanwezig zijn.
Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café 
is er voor bezoekers volop gelegenheid 
vragen te stellen en met lotgenoten in 
contact te komen, ook is er schriftelijke 
informatie aanwezig. Deelname aan het 
Alzheimer Café is gratis. 

Alzheimer Café: Wijkcentrum de Roef
Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede
Datum en tijd: Maandag 6 april 2020
19.00: zaal open 19.30 - 21.00 uur: 
programma Toegang, koffie en thee zijn 
gratis. 

Inlichtingen: Voor inlichtingen kunt u 
bellen met Wil Varwijk, Alifa Welzijn 
Senioren, 053-4320122 of mailen: 
w.varwijk@alifa.nl https://qmusic.nl/
player/hotnow_qnl/index.html

DOOR HET CORONAVIRUS KUNNEN 
DATA NOG AANGEPAST WORDEN.

Sinds 2019 krijgen COPD-patiënten 
fysiotherapie vanaf de eerste 
behandeling vergoed, maar wel met 
als gevolg dat in 2020 de vergoedingen 
substantieel verlaagd zijn. Wat 
betekent dit voor u als COPD patiënt?

De minister heeft het advies van het 
in 2018 uitgebrachte adviesrapport 
van het Zorginstituut opgevolgd. 
Het advies was om voortaan 
fysiotherapie te vergoeden vanaf de 
eerste behandeling, waar tot dan toe 

mensen de eerste 21 behandelingen 
zelf moesten betalen als het niet uit 
de aanvullende verzekering betaald 
werd. Om de totale kosten niet te laten 
stijgen werd ook een maximum aantal 
behandelingen voorgesteld.

Bij het huidige beleid bepaald de 
fysiotherapeut n.a.v. de gegevens die 
zijn ontvangen van de behandelend 
longspecialist, in welke klasse u valt. 
Hier zitten maximale vergoedingen aan. 
Waar je precies recht op hebt verschilt 

tussen het eerste behandeljaar en de 
onderhoudsfase. 

Bij Radar presenteert de Vereniging 
voor Fysiotherapie en Wetenschap 
nieuw onderzoek naar de groep die in 
2019 al minder fysiotherapie vergoed 
krijgt. De conclusie van deze studie 
is dat een toename van het aantal 
exacerbaties leidt tot een sterkere 
achteruitgang van de longfunctie van 
de patiënt met COPD op de langere 
termijn. De patiënt met COPD zal 

door deze maatregel een slechtere 
gezondheidstoestand en kwaliteit van 
leven krijgen.

De Vereniging Fysiotherapie & Weten-
schap verwacht met het toegenomen 
aantal hospitalisaties en ligdagen in 
het ziekenhuis dat er een toename 
van zorgkosten bij deze patiënten met 
COPD zal ontstaan.

Bij Fysiotherapie de Bleek kunt u 
terecht voor COPD training en bege-
leiding. Mocht u geen recht meer 
hebben op vergoeding vanuit de 
onderhoudsfase, dan zal er gekeken 
worden of het mogelijk is om dit uit uw 
aanvullende verzekering te dekken.

Tevens bieden wij medische fitness aan. 
Hierin kunt u trainen in de oefenzaal 
bij ons in de praktijk onder begeleiding 
van een fysiotherapeut. Mocht u een 
afspraak willen maken of heeft u een 
vraag, dan kunt u ons bereiken op het 
volgende telefoonnummer 053-435 89 92.

FYSIOTHERAPIE DE BLEEK
Gezondheidscentrum Twekkelerveld
T. 053 4358992
info@fysio-debleek.nl
www.fysio-debleek.nl 

Fysiotherapie de Bleek COPD-PATIËNTEN

Wijkwijzer Twekkelerveld IN ’T PROATHUUS EN DE BIBLIOTHEEK
Onze vrijwilligers staan samen met 
een professional van de Twentse 
Alliantie voor u klaar om uw vragen 
te beantwoorden. Wij zijn er op 
woensdagmiddag van 12.00 - 15.00 uur 
en donderdagochtend van 11.00 - 14.00 
uur. Waar nodig leggen wij contact met 
organisaties die u verder helpen.

U kunt binnenlopen als u iets wilt weten 
over: Activiteiten in de wijk Wonen 
Hulp bij opvoeden of zorg Meedoen in 
de maatschappij Financiën* Welzijn 
en gezondheid Vrijwilligerswerk. 
Eerder dit jaar is er huis aan huis 
een boekje verspreid met informatie 
over voorzieningen en activiteiten 
in Enschede. Heeft u dit boekje niet 
ontvangen? U kunt deze informatie ook 

vinden op: www.wijktteamsenschede.
nl/wijkwijzer 

Woensdag van 12:00 - 15:00 uur 
Regulusstraat 8, ’t Proathuus
Donderdag van 11:00 - 14:00 uur 
Zonstraat 1, bibliotheek Twekkelerveld

Voor nu zijn alle wijkwijzers in eerste 
instantie t/m 6 april gesloten i.v.m. het 

virus. Voor mensen die wel dringend hulp 
nodig hebben is de wijkwijzer Centrum 
nog geopend. Elke dinsdag en donderdag 
van 9:00 - 12:00 bij de Performance 
Factory (hal Oost), Hoge Bothofstraat 49.

*Op donderdag is er iemand van het 
Budget Advies Team aanwezig om u te 
adviseren met betrekking tot financiën.
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Beste klant van Samenwerkende 
Apotheken Enschede, we doen een 
beroep op u!

Om gezondheidsrisico’s te vermijden 
en u zo min mogelijk bloot te stellen 
aan zieke mensen èn om ons zo lang 
mogelijk in de lucht te houden, vragen 
we u het volgende:

Kom pas naar de apotheek nadat u uw 
afhaalbericht ontvangen heeft
Vul via onze site ontbrekende e-mail 
en mobiele gegevens aan van uzelf en 
uw (jongere & oudere) familieleden
Geef via de site aan dat we veilig bij u 
door de brievenbus kunnen bezorgen
Heeft u vragen? Bel niet of kom niet 
langs, maar stel ze via de site!

In deze tijd is het meer dan prettig 
dat we kunnen uitleveren via onze 
Zelfbedieningsmachines. Maar gun 
ons alsjeblieft de tijd om uw gevraagde 
bestelling daarin aan te bieden.

ONTBREKENDE GEGEVENS 
AANVULLEN
Ontvangt u nog geen afhaalbericht? Of 
ontvangen uw familieleden (ouders/
grootouders) geen afhaalberichten? 
Geef dan het mailadres door via onze 
website! Bent u mantelzorger? Ook 
dan kunt u uw e-mailadres koppelen 
aan degene waarvoor u mantelzorger 
bent. Hoe beter wij met u kunnen 
communiceren wanneer de gevraagde 
medicatie klaarstaat of bezorgd wordt, 
hoe soepeler het apotheekproces en 
hoe minder kans dat we elkaar in de 
gezondheidscentra besmetten.

BEZORGERS
We willen onze gratis bezorgdienst de 
aankomende periode zo lang mogelijk 
kunnen blijven aanbieden. Daarom 
maken we vanaf nu maximaal gebruik 
van uw brievenbus om de medicatie 
daardoor aan te bieden. Heeft u een 
afgesloten brievenbus of woont u in 
een portiek flat? Dan vind u vanaf nu 
daarin uw medicatie. Mits dat past 

natuurlijk. Bent u slecht ter been, 
of vindt u het lastig om naar uw 
brievenbus te gaan, dan vragen we 
uw begrip voor deze keuze die we nu 
helaas moeten maken.

Heeft u een brievenbus in de deur, dan 
zijn we bang dat een huisdier of een
klein kind ongezien aan medicatie 
kan komen. Vandaar dat we dan de 
medicijnen niet standaard door de 
brievenbus kunnen aanbieden.
Is het bij u wel  veilig om medicatie 
door de brievenbus aan het bieden? 
Vertel het ons via de website! Ook 
mantelzorgers die weten dat het veilig 
is om medicatie door de brievenbus aan 
te bieden, worden opgeroepen dit via 
de site door te geven. Deze informatie 
scheelt ons uren bezorgtijd per dag en 
voorkomt onnodig besmettingsgevaar.

BAXTERS
Vele honderden klanten maken gebruik 
van het Baxtersysteem (https://
apotheek-enschede.nl/medicatierol/). 
Ook deze Medicatierollen kunnen 
vaak prima via een speciale envelop 
door de brievenbus of via de 
Zelfbedieningsmachine aangeboden 
worden. Krijgt u dit nog niet via de 
brievenbus of Zelfbedieningsmachine 
aangeboden, maar zou dit eigenlijk wel 
kunnen, geef het aub door via onze 
site!

TOT SLOT
We zijn per dag veel tijd kwijt aan 
medicatie die niet leverbaar is. Het 
Corona virus is daar niet de oorzaak 
van, maar het helpt uiteraard niet mee. 
Op onze site vindt u een link naar de 
website van geneesmiddel tekorten in 
Nederland. Zo kunt u zelf zien welke 

medicatie we (tijdelijk) niet kunnen 
leveren. Uiteraard proberen we voor 
iedereen een passend alternatief 
te zoeken en te vinden. Laten we 
er samen voor zorgen dat we de 
gezondheidszorg in Nederland niet 
onnodig overbelasten.

Hartelijke groet,

Namens het team van Samenwerkende 
Apotheken Enschede,

Bart Poolman en Mathijn Brummelhuis, 
apothekers en directie van de SAE

De Samenwerkende Apotheken 
Enschede heeft 4 vestigingen in 
Enschede: Apotheek de Eekmaat, 
Apotheek Esmarke, Apotheek 
Twekkelerveld & Apotheek Veldpoort

Bijeenkomst OVER DE TOEKOMST VAN DE ZWEMBADEN 

Na jaren hebben we weer een 
verloskundige in de wijk. Toch maar 
even op bezoek om iets meer te weten 
te komen over deze jonge dame die het 
aandurft om o.a. op het Twekkelerveld 
deze praktijk te gaan beginnen.

Onder de naam Cato Verloskundigen 
gaat Daniela Congiu aan de slag. Zij heeft 
haar opleiding in Groningen voltooid en 
is nu ongeveer twee jaar bezig.

Alleen een eigen praktijk starten is 
voor haar een nieuwe uitdaging. Ze 
wilde wat dichter bij de familie wonen 
en dus was Enschede de plaats waar 
ze haar boterham wil verdienen. De 
nadruk in haar begeleiding ligt op het 
ontwikkelen van een vertrouwensband. 
Tegenwoordig voelen vrouwen vaak 

de druk om op elk vlak in hun leven 
aan bepaalde normen te voldoen. Zij 

hoopt op een positieve manier meer 
zelfbewustzijn en acceptatie te creëren. 

Zij verwacht hiermee haar cliënten en 
hun partners meer zelfvertrouwen te 
laten ontwikkelen waardoor zij beter 
zijn voorbereid op het ouderschap.In 
de advertentie in deze krant vind je alle 
gegevens die van belang zijn om een 
afspraak te maken als voorbode op de 
heuglijke tijden die voor je liggen. 

We wensen Daniela veel succes in onze 
wijk. Haar werklocatie is aan de G.J.van 
Heekstraat 66 in hetzelfde pand waar 
fysiotherapie De Bleek is gevestigd.

Verloskundigenpraktijk Twekkelerveld

Corona update!
SAMENWERKENDE APOTHEKEN ENSCHEDE
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Scenario’s nieuwbouw en criteria 
gedeeld met zwembadgebruikers 
Woensdag 11 maart ontving Sportaal 
bijna 50 gebruikers en raadsleden in 
het Aquadrome voor een bijeenkomst 
over de toekomst van de zwembaden 
in Enschede. 

Voor de nieuwbouw worden drie 
scenario’s onderzocht; wat is mogelijk 
als er € 400.000 bezuinigd wordt op 
de exploitatiebijdrage zwembaden, 
kan nieuwbouw van een sportbad + 
warmwaterbad + wedstrijdbad worden 
gerealiseerd (voorstel 2017) en wat 
houdt het in als er een nieuw sport- en 
doelgroepenbad wordt gebouwd en het 

Slagman tot 2028 open blijft (voorstel 
2019). Bij de vorige bijeenkomst hebben 
gebruikers hun wensen kenbaar 
gemaakt en onderzoeksbureau HEVO 
neemt deze in het onderzoek mee. 
Wensen die relevant zijn voor de bouw 
van de baden zelf zoals afmetingen 
en temperatuur van baden worden nu 
meegenomen in het onderzoek.

Wensen ten aanzien van beheer-
aspecten als openingstijden en welke 
zwemactiviteiten op bepaalde uren 
plaats vinden, komen in de volgende 
fase aan de orde. Uiteraard zijn eerder 
gedane onderzoeken ook meegenomen 
in de uitwerking.

Ook zijn de criteria die gehanteerd 
worden om de scenario’s te beoordelen 
met de aanwezigen gedeeld. Naast 
het financiële plaatje worden in de 
scenario’s onder andere de hoeveelheid 
zwemwater, duurzaamheid, recrea-
tieve voorzieningen en de toekomst 
bestendigheid getoetst. Doel is een zo 
objectief mogelijk plaatje met voor- 
en nadelen en reële financiële cijfers 
per scenario voor te leggen aan de 
gemeente voor een beslissing. Het 
onderzoek wordt eind maart afgerond, 
waarna dat met een advies van 
Sportaal naar de gemeente gaat.

Het college gaat vervolgens met een 
voorstel aan de gemeenteraad komen 
over de nieuwbouw van zwembaden. 
Planning is hierover op 25 mei tot een 
besluit te komen in de raad.

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

Langs de Houwbeek door de Helmer-
hoek", een groene stadswandeling. 
Verrassende wandeling in Enschede-
Zuid.

Weet u dat de wijk Helmerhoek een 
paar unieke stukjes natuur kent, waar 
bijzondere plekjes te vinden zijn? Om u 
hiermee kennis te laten maken hebben 
natuurgidsen van IVN Enschede een 
gevarieerde wandelroute uitgezet in en 
rond deze boeiende wijk.

Deze IVN wandeling vindt plaats op 
donderdagmiddag 26 maart 2020 en 
start om 14.00 uur op de parkeerplaats bij 
Gezondheidscentrum ‘De Helmer-hoek’, 
Runenberghoek 16/18 in Enschede. De 
wandeling duurt tot ongeveer 16.00 uur. 

Tijdens onze wandeling komen we langs 
een aantal beken, zoals de Houwbeek, 
Smalenbroekbeek en de Usselerstroom, 
door een prachtig stuk ‘nieuwe natuur’, 
langs de rand van de Helmerhoek en over 
een deel van het landgoed ‘De Helmer’. 

Tot uw verrassing zullen we daar ook 
nog sporen van de 2e WO ontdekken! 
Genoeg te zien dus. De gidsen nodigen u 
graag de 26e uit om samen te genieten 
van de natuur van de Helmerhoek. U 
bent van harte welkom!

U behoeft zich voor deze wandeling niet 
aan te melden en deelname is kosteloos. 
Een vrije gift voor het IVN is welkom.

Bijeenkomst OVER DE TOEKOMST VAN DE ZWEMBADEN 

Wandeling IVN Helmerhoek

Wat gaat er achter deze naam schuil? 
Als je met een fiscale achtergrond je in 
dienst kunt stellen van mensen zou dat 
toch mooi zijn. Na het pensioen met 
vrijwilligerswerk toch maar proberen om 
anderen te helpen met hun financiële 
beslommeringen.

Dat kan ver gaan. We proberen met 
enkele voorbeelden te illustreren wat de 
mogelijkheden zijn.

Heeft u een laag inkomen en drukken 
bijvoorbeeld de Gemeentelijke belas-
tingen op uw uitgavenpatroon of 

opgedrongen betalingsregelingen dan 
zou het best mogelijk kunnen zijn om via 
Met’n klik daar enigszins verlichting in te 
brengen.

Evenzo de moeilijkheden die je 
ondervindt met toeslagen, dat is voor dit 

bureau geen probleem. Dat ondervinden 
en het zelf niet kunnen omdat je 
bepaalde knoppen op de PC niet durft in 
te drukken? Inloggen met een DIGID? Met 
een gedegen uitleg kan daar beslist wat 
aan gedaan worden zodat je het daarna 
echt zelf wel kunt verwerken.

Dat geldt ook voor belastingaangiften 
want ook daar kan een duidelijke uitleg 
er voor zorgen dat je dit later zelf kunt 
invullen.
Als je dit bericht leest heb je zelfs nog een 
maand de tijd om je belastingformulier in 
te (laten)vullen.

De categorie mensen die schulden 
hebben en onder het sociaal minimum 
leven kunnen soms best geholpen 
worden om het leven weer op de rit te 
krijgen. Kleine moeite, groot plezier en 
nog gratis ook.

Schroom niet en neem gerust contact op 
Met’n klik. Het telefoonnummer staat in 
advertentie of als je dat liever doet via de 
mail: contact@metnklik.nl

Financiële beslommeringen met’n klik



 DMBE
GOOIT MET NOTENActiviteitenaanbod Livio Twekkelerveld 

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

7 APRIL- REPARATIEKAMER 
Wat doet u met een lamp waar een 
draadje aan los is? Of met een strijkijzer 
die niet meer werkt? Met een broek of 
jas waarvan de rits kapot is. Laat het 
repareren in de Reparatiekamer!  
Kosten: Gratis (nieuwe onderdelen 
eigen rekening)      
Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
Plaats: Grand Café  
 
7 APRIL - BINGO
Elke eerste dinsdag van de maand. U 
kunt de gehele avond met uw kaart 
spelen. Er zijn leuke prijzen te winnen 

en er zijn drankjes tegen betaling te 
koop aan de bar. Er wordt gezorgd voor 
een lekker hapje. 
Kosten:    € 2,00 per kaart     
Tijd:          19.30 - 21.30
Plaats:      Grand Café

16 APRIL - ONTSPANNINGSAVOND 
Eén keer per maand is er op de 
donderdagavond een ontspannings-
avond. Het optreden verschilt iedere 
maand. Het kan een optreden van 
een koor zijn of een solo artiest. 
Deze maand komt theatergroep 
Buitengewoon een avond verzorgen.

Kosten: €3,50 
(incl. een hapje en drankje) 
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Grand Café 

Voor vragen of opmerkingen kunt u 
contact opnemen met:
welzijn.enschedenoordenwest@livio.nl  
of bel naar 0900-9200.
Medewerker Welzijn: 
Dorieke Schoonderbeek
Coördinator Welzijn: Ilse de Lat

Het was weer een feest bij Livio dit jaar 
met Carnaval, een groot aantal bewoners 
vierden te samen met allerlei groepen en 
verklede kinderen dit feest, even uit de 
gewone dagelijkse zaken en een beetje 
feestvieren.

De Prins en zijn garde en Dansmariekes 
gaven een extra bijdrage aan deze 
festiviteiten Het was prachtig om te zien 
dat de oudjes” er volop van genoten!!

Carnaval bij Livio
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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
GOOIT MET NOTEN

Coronavirus Twekkelerveld
Een veel gehoorde opmerking van 
ouderen onder ons ‘is het oorlog?”’ 
als ze weer buiten de supermarkt 
staan!Lege vakken in de winkel dat 
kunnen we ons niet herinneren sinds 
de 2e wereldoorlog. 

Er wordt wat af gehamsterd in ons 
winkelcentrum en supermarkten in 

de stad, wij zijn toch van die nuchtere 
tukkers maar nu blijkbaar even niet. 
Geef de winkels de tijd om alles weer aan 
te vullen Ook in verzorgingscentrum 
Livio is alles gesloten” en moeten de 
bewoners zo veel mogelijk binnen 
blijven. Bezoek wordt afgeraden,”bel 
ze, zeggen wij van de redactie en steek 
ze een hart onder de riem.

Hopelijk is het met een aantal weken 
voorbij of aan het minderen en wie 
weet brengt het voorjaar met hogere 
temperaturen een versnelling in het 
herstelproces.

Uw wijkkrant Twekkelerveld wenst u 
bij ziekte beterschap!

Ja, bij de DMBE zijn we weer druk bezig met nieuwe 
muziek, De carnaval is alweer even verleden tijd 
geworden dus moest er ook weer nieuwe muziek komen. 

Zaterdag 22 februari was de optocht 
in Enschede met de nieuwe route 
vanaf de Hoge Bothof dwars door het 
centrum en over het G.J. van Heekplein 
richting Stadhuis en dan Oude Markt, 
Korte Hengelosestraat en eindpunt bij 
’t Bölke. Goed te doen en dit keer liepen 
we bijna helemaal vooraan, vlak achter 
de prinsengardewagen van de EKV. Er 
stond veel publiek langs de kant en de 
DMBE had veel belangstelling van de 
omstanders. Leuk was dat er ook een 
aantal kijkers aan het mee swingen 
waren op onze muziek. 

Af en toe stond de stoet met 44 deel-
nemers even stil vanwege de moeilijke 
bochten, maar over het geheel genomen 
iep het toch lekker door. En dan lees je in 
de krant dat de Zuidmolen de volgende 
dag waterschade heeft opgelopen. Zou 
toch niet van die zware vrachtwagens 
zijn? Tuulk niet! Door de regen van 
de voorgaande jaren was er al wat 
weggespoeld en kwam er een breuk. Wel 
erg shit voor de winkeliers.

Zondagmorgen zaten we al heerlijk in de 
bus en even te wachten op de komende 
dingen. Onze promotor en de voorzitter 
waren in overleg over het wel of niet 
doorgaan van de optocht. Die beslissing 
lag in handen van de carnavalsvereniging 
in Viersen waar we dit jaar naar toe 
gingen.

Eindconclusie was dat het niet doorging 
en we mochten al onze instrumenten 
en spullen in de bus laten omdat we op 
Rosenmontag ons traditionele optreden 
hebben in Warendorf. 

Als ere drumfanfare” alweer een 
aantal jaren bij de Prins in de stoet 
carnavalswagens. We moeten er wel 
vroeg zijn want de prins moet met zijn 
gevolge vanuit de binnenstad naar de 
kazerne muzikaal worden begeleid 
want daar staan de andere wagens 
en groepen. Daar aangekomen zijn de 
poorten dicht en volgt er een ritueel om 
die poort open te krijgen waarna bij het 
kazernegebouw de kantine de plaats is 
van de sleuteloverdracht. 

Dan hebben wij als spelers even 
pauze om iets te eten en te drinken en 
dan volgt het lange, lange wachten. 
Ondertussen kunnen we de wagens en 
medemuzikanten even bewonderen en 
een praatje maken. En als bijna alles weg 
is gaan wij beginnen aan de optocht met 
achter ons de prinsenwagen, die volop 
geniet van onze muziek. Als we beginnen 
is het nog droog maar richting het einde 
komt er nog een plensbui over ons heen. 

Bij thuiskomst aan de Herculesstraat 
staat weer traditioneel een bedankje 
in de vorm van een aandenken klaar 
evenals 2 soorten soep en broodjes 
knakworst. Er wordt nog even wat na 
gekeuveld en zo langzamerhand gaat 
iedereen richting eigen keuken.
Opruimen van tafels en stoelen is 
ook snel geregeld. Daarna kunnen we 
genieten van een heerlijke week zonder 
DMBE.

Er staan alweer een aantal optredens 
gepland o.a. in Duitsland en we zijn 
druk bezig om die met leuke muziek 
in te kleuren. Daar hebben we een 
muziekcommissie voor met inmenging 
van de dirigenten. Als er weer muziek 
is uitgezocht, uit bestaand repertoire of 
nieuwe stukken, komt de bibliothecaris 
aan het werk. Want de nieuwe stukken 
moeten per instrument verdeeld worden 
onder de spelers. Partituren moeten 
geprint worden omdat tegenwoordig de 
muziek digitaal wordt aangeleverd. En 
zo kan de DMBE blijven voortbestaan 
doordat vele vrijwilligers helpen. Want 
de vrijwilligers en de leden maken de 
vereniging tot een succes!

Bij de stageband staat ook regelmatig 
weer nieuwe muziek op de standaard 
en dat is erg leuke muziek om te spelen 
en wordt meestal aangepast naar de 
wensen van de band. Door ziekte van 
diverse leden komen we soms wat 
spelers te kort, maar dat mag de pret 
niet drukken want een beetje meer 
aandacht van onze instructeur Bennie 
Brouwer doet wonderen! Zin om mee te 
doe? Maandagavond rond 20.00 uur aan 
de Bruggertstraat 48. Direct links naast 
scoutinggebouw ’t Geuzennest. Ik zeg 
doen!

Jong DMBE krijgt ook steeds meer 
vorm onder leiding van Tom Luttikholt, 
onze dirigent met een warm hart voor 
kinderen. Hij geeft les op een manier die 
kinderen zeer kunnen waarderen. Soms 
schrijft hij ook zelf de liedjes/muziek voor 
hun of hij past bestaande composities 
aan, zonder dat daarbij de essentie van 
de muziek wordt aangetast. Hier gaan 
we nog veel van horen.

De Ooster Bloaskapel heeft de 
carnavalsdrukte ook weer achter 
zich gelaten en kijkt weer terug op 
een geslaagd carnavalsgebeuren als 
huiskapel van de EKV. Dat begint 
al in november en eindigt dus met 
Rosenmontag. Lange periode voor deze 
bikkels, maar ze hebben er heel veel lol in 
en het sociale carnaval waar ze ook aan 
meewerken vinden ze helemaal top! Wil 

je ze een keer horen? Ze repeteren op de 
donderdagavond vanaf 20.00 uur aan de 
Herculesstraat 10.

De Twirlsters zijn ook alweer druk aan het 
oefenen voor de komende wedstrijden 
zowel solistisch als in duo of als groep. 
Het is een gevarieerde groep qua leeftijd 
en zij twirlen er lustig op los. De laatste 
keer hebben ze zelfs meegedaan met de 
Nederlands Kampioenschappen!

Met de schoonmakers van ons gebouw 
zijn we ook ontzettend blij. Ciska, 
Gerard en Jo kunnen dat als de beste en 
tegenwoordig hebben ze soms hulp van 
Marcel! Het grotere onderhoud doen 
we meestal gezamenlijk met een aantal 
leden en o.a. met NL-Doet via het Oranje 
Fonds. Een mooi, schoon en fris gebouw 
is voor iedereen fijn om te musiceren.

De leerlingen jong en wat ouder en nog 
veel ouder vermaken zich prima met hun 
lesstof en veel is in handen van Jan van 
der Veen. Een rotsvaste kerel die jaren 
van ervaring in het onderwijzen van 
muziek heeft opgedaan. Het slagwerk 
is zo’n aparte groep dat ze een eigen 
instructeur hebben in de vorm van Eric 
Blom, een gerenommeerd afgestudeerde 
conservatorium man die zijn sporen in 
de muziekwereld al ruim heeft verdiend.
Slagwerkers zijn sowieso al een apart 
slag volk want ze spelen tijdens de 
optredens constant, ook als de blazers 
even rust hebben. Daarom zijn het ook 
prima bikkels en ook petje af voor onze 
jeugdige slagwerkers als Roos, Collin en 
Melvin die lekker meedoen. De diehards 
zijn ook de ietsje oudere mensen zoals 
Gerben, Wesley, Kelvin en de super 
bekkenist Marcel! Die zijn bekkens niet 
omdraait voor een portie muziek uit de 
bekkens en af en toe weer de grote trom 
ter hand neemt.

Voordat ik het vergeet, op 28 maart a.s. 
is bij ons weer de solistenavond waar 
iedereen van de leerlingen en/of spelers 
mee kan doen met een muziekstukje van 
hun keuze als solist of duo en/of met 
meerdere leerlingen. Een deskundige 
jury geeft commentaar op de gespeelde 
muziek. Kijken? Vanaf 19.00 uur is de 
zaal aan de Herculesstraat open.

’t Is genoeg veur noe!

Mooij toch!



Nieuws van het Bewonersplatform Twekkelerveld

Nieuws vanuit De Wijkbudgetten

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

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

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

TWEKKELERVELD AARDGASVRIJ
Twekkelerveld is de eerste bestaande 
wijk in Enschede die aardgasvrij 
wordt. Een belangrijk thema dus en 
daarmee een van de thema’s van Nieuw 
Twekkelerveld. Meer informatie vind je 
op de site www.enschede.nl/aardgasvrij. 
Op 9 januari was er een nieuwe 
bijeenkomst over Twekkelerveld 
Aardgasvrij bij ‘t Proathuus. Zo’n 80 
bewoners lieten zich informeren over 
de plannen. Op 16 januari was er 
een bijeenkomst georganiseerd voor 
bewoners die graag een actievere rol 
willen hebben in het vervolg. Aan de 

hand van thema’s krijgt dit de komende 
periode verder vorm. 

ONTMOETEN IN DE WIJK 
Een van de resultaten van het 
onderzoek naar ontmoeting in de wijk 
was de opening van t Proathuus op 
30 november. Een plek van, voor en 
door bewoners. Een informatiepunt in 
de wijk die verbinding brengt tussen 
de verschillende organisaties en 
activiteiten in de wijk. En als werkplek 
voor verschillende organisaties die graag 
meer vanuit de wijk willen werken. Waar 
je een kop koffie kan drinken, andere 
wijkbewoners kan ontmoeten én waar 
verschillende partijen aanwezig zijn voor 
raad en advies. De komende maanden 
zal dit zich verder ontwikkelen. Zo was 
er in de voorjaarsvakantie een klusweek 
gepland met de huidige deelnemers. 
Meld je dus vooral als je hier een rol in 
wilt spelen, ideeën hebt voor de wijk 
of voor activiteiten, of als je mee wilt 
helpen. Het moet echt een plek voor en 
door bewoners worden. 

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

Eind vorig jaar heeft de gemeente laten 
weten dat ze stadsbreed onderzoek wil 
doen naar onzelfstandige bewoning. Ze 
krijgen teveel signalen dat het huidige 
beleid niet werkt, onder andere vanuit 
ons als BEPT. Twekkelerveld is een van 
de wijken met het hoogste percentage 
onzelfstandige bewoning, hier is veel 
ervaring (en ergernis) rond dit thema. Dit 
betekent ook dat er de komende periode 
geen nieuwe vergunningen worden afge-
geven. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee.  
Op dit moment wordt er eerst geevalueerd: 
er wordt opgehaald wat knelpunten zijn, 
maar ook wat kansen zijn. De eerste 
verkenning is gedaan samen met een 

aantal betrokken wijkbewoners, hoe er 
verder wijkbewoners betrokken worden 
wordt nog verder uitgewerkt. 

HEB JIJ AL GEBEPT MET BEPT? 
Heb je zelf een onderwerp waar je 
graag eens met buurtbewoners over 
van gedachten wilt wisselen? Of andere 

vragen of ideeën? Of wil je zelf meer 
betrokken zijn bij wat er speelt in de 
wijk? Je kunt ons mailen op info@bept.
nu en op www.bept.nu Ook vind je ons 
op Facebook als Bewonersplatform 
Twekkelerveld. 

Jacqueline, Patrick, Marieke

Het wijkbudget Twekkelerveld voor 
2020 is weer toegekend door de 
gemeente Enschede. 

wij als commissie zijn blij dat wij 
u weer een bijna gelijk budget, als 
voor 2019 beschikbaar was, voor de 
komende aanvragen uit de wijk mogen 
aanbieden/toekennen het wachten is 
op u als wijkbewoner/vereniging om 
uw aanvragen en verzoeken te mogen 
ontvangen ,te beoordelen en indien 
mogelijk toe te kunnen kennen.

elk jaar zijn er straat/buurt/wijk 
bewoners welke hun aanvragen 
indienen en wij zouden het geweldig 
vinden dat er ook nieuwe voorstellen uit 
de wijk bij ons zouden binnenkomen!!
buurtfeesten, straat verbeteringen, 
opleuken d.m.v bloembakken, sport-
dagen, speeltuinen, speelplekken, 
sportverenigingen, initiatieven voor de 

allerarmsten in de wijk (niet alleen met 
kerst”.), activiteiten voor de ouderen in 
de wijk, er zijn vast meer activiteiten te 
bedenken dan de al lopende bijdragen 
voor carnaval, sinterklaas en haloween. 

Initiatieven voor verbeteringen in 
onze wijk, permanente plekken om 
b.v. bomen, planten, kerstbomen 
te plaatsen op een plein of in een 
straat”versiering(verlichting) tijdens 
de donkere sombere november en 
december maanden. Wij horen/ zien 
graag uw voorstellen ideeën tegemoet
heeft u een goed idee of plan of vraag 
stuur ons een mail, wij zullen u dan 
benaderen en u hierna uitnodigen bij 
onze commissie om uw plan verder 
uiteen te zetten. 

Ons mailadres is:
wijkbudgetaanvraag@twekkelerview.nl

Initiatiefkracht Noord
NIEUWE STIJL

Op woensdag 27 mei organiseren 
we een pitchavond, waar we 
nieuwe initiatieven belonen met 
startbijdrage van maximaal 2.500 
euro. Heb je een goed idee? Vraag 
dan via s.v.dijk@enschede.nl naar 

de voorwaarden of meld je direct 
aan. Wil je anderen aanmoedigen, 
meestemmen of een handje helpen? 
Ook dan kun je je aanmelden via 
hetzelfde mailadres.


