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JAARGANG 70
EN OMGEVING

Wist je dat we een Kindermoestuin hebben in 
Twekkelerveld? Je vindt deze op Sportpark Rigters-
bleek. De kinderen van Buitenschoolse Opvang 
Hebbes houden doordeweeks de moestuin bij. 
Daarnaast organiseren we zo nu en dan activiteiten 
voor alle kinderen uit de wijk, zoals Modderdag, bij 
sportdagen, of gewoon om mee te komen helpen. 

De Kindermoestuin werkt met vrijwilligers. Wij 
zouden graag nog meer activiteiten organiseren, 
zoals een paddenstoelenwandeling in het Ledeboer-
park, een bezoekje aan een imker, koken met 
kinderen, etc. Daarvoor hebben we meer mensen 
nodig! Ben jij geïnteresseerd in groene activiteiten 
in brede zin, vind je het leuk om met kinderen te 
werken, en wil je jaarlijks bij minimaal twee acti-
viteiten meehelpen? Neem dan contact met ons op. 

EEN EIGEN BAK? 
We hebben een flink aantal vierkante- meter- 
bakken die we verzorgen. In overleg is het mogelijk 
om met (klein)kind, buurjongen of schoolklas zelf-
standig een bak te beheren. Lijkt je dat wat? Neem 
dan ook even contact op. 

INTERESSANT? 
Marieke Arends (vrijwilliger), 
06-51762810, 
mariekea@hotmail.com
Thea Baars (Hebbes), 
06-20240416, 
altheabaars@gmail.com

Op onze Facebookpagina Kindermoestuin de Groene 
Aarde kun je ons volgen en vind je allerlei nieuwtjes.

70 
jaar

Sinterklaas komt 
naar Twekkelerveld

Kindermoestuin de Groene Aarde ZOEKT VRIJWILLIGERS

Zaterdag 23 november zal de Goedheiligman met een 
grote groep Pieten weer een bezoek brengen aan onze 
wijk. Speciale pieten die een opleiding hebben gevolgd 
bij Circus Tijdgeest laten weer verbazingwekkende 
capriolen zien, en tientallen gekke en leuke Pieten delen 
pepernoten uit.

Knalfeest van 11:30-13:00 uur in de Melkweg met 
Goochelaar Maikel Rutgers. Goochelaar Maikel Rutgers 

(bekend van o.a. Disneyland Parijs, de Waarbeek en 
Julianatoren) zal een fantastische Goochelshow geven 
voor alle kinderen. 

De Stoomboot komt tegen 13:00 uur alle aanwezige 
kinderen op halen, om samen met de Sint en zijn Pieten 
naar het Winkelcentrum te gaan. Tegen 13:30 uur 
arriveert de Boot bij het Winkelcentrum.

Hier mag ieder kind de Sint een handje schudden 
en krijgen ze allemaal iets lekkers. Als alle handjes 
zijn geschud zal de goedheiligman onze oudere 
wijkbewoners bij Livio nog even bezoeken.

Wij hopen jullie allemaal te zien zodat we er een geweldig 
feest van kunnen maken!
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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!

Dierspecialist TopPets
Sinds 2010 gevestigd in winkelcentrum Twekkelerveld

Zonstraat 22  •  7521 HH Enschede

 De 5 
zekerheden 
van uw 
dierspecialistTopPets

GRATIS thuisbezorgd via toppets.nl

1. Deskundig advies    

2. Verantwoord 
     assortiment   

3. Betrokken 
     medewerkers    

4. Betrouwbare service

5. Betaalbaar 
     voor 
     iedereen

Colofon

praktijk voor:

fysiotherapie

dry needling

manuele therapie 
Schoudernetwerk Twente

G.J. van Heekstraat 414,7521 EN Enschede

tel: 06-20058857 

www.cross-fysio.nl 

praktijk voor:
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fysiotherapie

dry needling

manuele therapie 
Schoudernetwerk Twente

G.J. van Heekstraat 414,7521 EN Enschede

tel: 06-20058857 

www.cross-fysio.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 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



Na 4 jaar komt Monkey Town terug op 
de oude plek op het Colosseum 82.

Naast Sensazia Chinees Indisch 
restaurant. Op een oppervlakte van 
2400 vierkante meter wordt weer 
het speelparadijs verwezenlijkt met 

allemaal nieuwe toestellen. Voor de 
jongsten van 0 tot 4 jaar een eigen plek 
om lekker te spelen.

Voor 5 tot 14 jarigen is er veel te beleven 
met o.a. een lasergame maar eveneens 
met een nieuwe indoor trampoline. 

We mochten 28 oktober even een 
kijkje nemen in de grote hal waar nog 
wel het e.e.a. moet gebeuren. Het is 
nog niet compleet en de inrichting en 
stoffering dient ook nog gerealiseerd 
te worden. Het is de drie en veertigste 
vestiging van Monkey Town. Eind dit 

jaar hoopt men te kunnen openen en 
dan proberen we er nog eens op terug 
te komen. 

We wensen het team veel succes.

Speciaal voor senioren organiseren 
OV-ambassadeurs een informatie-
bijeenkomst in Enschede.

OV-ambassadeurs geven tijdens deze 
bijeenkomst informatie over reizen 
met bus en trein.  OV-ambassadeurs 
zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig 
leeftijdsgenoten op weg helpen. Zij 
vertellen over de OV-chipkaart, tarieven 
en abonnementen, het plannen van 
een reis en het in- en uitchecken bij 
diverse vervoerders. Ook verstrekken 
zij informatiemateriaal. 
Deelname is kosteloos.
Wanneer:  dinsdag 19 november 2019
Hoe laat:  14.00 en eindigt uiterlijk om 
16.00 uur . Vanaf 13.45 uur staat koffie 
en thee klaar.

Waar: Speeltuingebouw Voortsweg, 
Voortsweg 224, Enschede

PROEFREIS
Tijdens de proefreis laten OV-
ambassadeurs senioren oefenen met 
het reizen met bus en trein. Op de 
stations krijgt u duidelijk uitgelegd 
hoe u kunt in- en uitchecken met 
uw OV-chipkaart bij verschillende 
vervoerders en hoe de kaartautomaat 
werkt. Ook kunt u oefenen met het 
laden van reissaldo en het ophalen 
van verschillende producten, zoals een 
keuzedag en meereiskorting. 

Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem 
daarom uw geldige OV-chipkaart mee, 
of koop tijdens de proefreis uw kaartje. 

Na aanmelding wordt u geïnformeerd 
over het exacte tijdstip en opstapplaats.

Aanmelden kan via www.ervaarhetov.
nl/proefreis of door te bellen met de 

OV-ambassadeurs: 
038-4540130.
Wanneer: 
Maandag 25 november 2019
Waar: Enschede

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
Melany ter Riet, 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 
26 nov

VERSCHIJNINGSDATA
10 dec

Colofon

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Monkey Town terug in Enschede

Ervaar het openbaar vervoer! 

Kerstmarkt WINKELCENTRUM TWEKKELERVELD
Op vrijdag 13 december van 14:30-
20:00 uur vindt op het Winkelcentrum 
Twekkelerveld weer de sfeervolle 
Kerstmarkt plaats.

Een scala aan kraampjes en kersthuisjes 
zal diverse producten zoals kerststukken, 
lekkernijen en natuurlijk een overheerlijke 
kop Glühwein aanbieden. 

Bijzonder dit jaar zijn de zelf gefabri-
ceerde kersthuisjes, die met steun van 

‘‘Initiatiefkracht’’ door vrijwilligers uit de 
wijk zijn gemaakt. De huisjes kunnen 
worden gehuurd in 4 en 2 meter. Daar-
naast zijn er marktkramen te huur.  
Via samentwekkelerveld@gmail.com is 
hierover meer informatie te krijgen. 

De kerstmarkt kenmerkt zich al een 
paar jaar door de gezellige sfeer, en 
een aantal leuke optredens. Zo zal de 
Kerstband van EVC weer aanwezig 
zijn om prachtige muziek ten gehore 

te brengen. De Tuffelkroepers zullen 
samen met Speeltuin ’t Heelal weer een 
gezellige Kersttent inrichten waar jong 
en oud welkom zijn. Voetbalvereniging 
Rigtersbleek is met de loterij ten bate 
van het G team natuurlijk weer van de 
partij, en wordt zoals altijd gesponsord 
door het Samenwerkingsverband. 
Midwinterhoornblazers, de Herberg van 
de Silokersk, de Kerstman, en een rit in 
de Kerstkoets, kortom er is van alles te 
beleven en te doen.

Uiteraard zal de Kerstman een bezoekje 
brengen aan onze bewoners van Livio, 
en daar een presentje uitdelen. Kortom 
Kerst op z’n Best op het Twekkelerveld!

Kraam of Kersthuisje huren? via: 
samentwekkelerveld@gmail.com
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Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

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

Voel jij je aangesproken en heb je interesse? 

Neem dan contact op met:

REDACTIE@WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL

Negatieve rente?
Niet bij Albert Heijn. 

Uw zegelboekje 
levert 6% rente op. 
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Halloween Party SPEELTUIN ’T HEELAL

Sociaal Carnaval in de wijk MAAR OOK DAAR BUITEN!
Carnaval wordt doorgaans geassocieerd 
met Zuipen, feesten, en hossen. Dit is 
slechts een plezierige bijeenkomst van 
dit feest der Zotten. Naast het beeld dat 
men vaak van Carnavalsvierders heeft 
kan ik jullie een heel ander beeld van 
Carnavalisten schetsen. 

Het overgrote deel van de verenigingen 
dat actief is binnen het Carnaval, is zeer 
sociaal en betrokken met tal van zaken 
die een zeer serieus karakter hebben.
Zo wordt er door menige vereniging 
aandacht geschonken aan ouderen, 
Zieken, scholen, mensen met een 
lichamelijke en verstandelijke beperking, 
en ga zo maar door. Tijdens grote festivals 
draagt een vereniging vaak een steentje 
bij in de bezetting om zo de kosten van 
de organisatie te verminderen, en de 
vereniging financieel te steunen.

Binnen Enschede bestaat al jarenlang 
een prachtig initiatief ten bate van 
een goed doel. Dit is de zogenaamde 
‘‘Goastok’’. De stadsprins van Enschede 

kiest ieder jaar een goed doel uit, waarna 
tijdens een speciale avond door een 
vertegenwoordiger van de gekozen 
organisatie tekst en uitleg wordt 
gegeven. 

De zelfgemaakte creaties die in opdracht 
van de stadsprins worden gemaakt door 
de Carnavalsverenigingen, worden op 
ludieke wijze geveild. De opbrengst van 
deze avond wordt geschonken aan het 
goede doel. Dit jaar ging de opbrengst 
naar ‘‘Stichting Buddiez’’. Vol passie en 
overtuiging gaf Daniëlle Schokker een 
presentatie over de opzet en insteek 
van haar ‘‘Stichting Buddiez’’. Stichting 
Buddiez is bedoeld voor eenzame 
kinderen/jongeren. Dit kan zijn door 
ziekte/beperking maar ook doordat je 
geen aansluiting vindt met de kinderen 
in je klas. Daarnaast is de stichting er ook 
voor geweldige kinderen die vinden dat 
een ander kind niet eenzaam mag zijn. 
Maandelijks wordt er vanuit de stichting 
een leuke activiteit georganiseerd waar 
de kinderen naar toe kunnen gaan. 

Naast de financiële bijdrage, werd er dit 
jaar ook een bijdrage geleverd in de vorm 
van een leuke middag voor de kinderen. 
Door de bevriende vereniging ‘de Daal-
trappers’ werd een ‘‘weerbaarheid’’ 
training gegeven, omkleed met een leuk 
feest. Hier waren diverse hoogheden bij 
aanwezig.

Door onze eigen Carnavalsvereniging “de 
Tuffelkroepers” uit Twekkelerveld werd in 
nauwe samenwerking met leden van de 
Stichting, en Stalhouderij Schouwink een 
geweldige middag te paard geregeld voor 
deze bijzondere doelgroep.

Samen met jeugdleden van onze 
vereniging genoten de Kinderen vanuit de 
Buddiez zichtbaar van het programma. 
Een rondrit in de koets, paarden 
verzorgen en berijden, en afsluiten met 
friet en een glas fris. Hoe eenvoudig en 
mooi kan het zijn. 

De ouders (mantelzorgers pur sang) 
werden door ons ook even verwend met 

een hapje en een drankje bij de Holterhof. 
In een prachtige ambiance genoten 
we met elkaar van de verhalen, de 
ontspanning en het feit dat de aandacht 
even op hen gericht was.

Ik hoop hiermee een iets ander beeld 
van Carnavalsvierders te hebben 
geschetst. Het zijn soms eigenlijk ook 
gewone mensen met een sterke sociale 
betrokkenheid en inzet voor iedereen 
in onze maatschappij. Mocht je na het 
lezen van dit artikel interesse hebben 
in de stichting buddiez, kijk dan eens op 
hun Facebooksite. Misschien is het wel 
herkenbaar, en is het iets voor jullie?

Met een Sociale Carnavaleske groet,
Alof Zwaving 

Zondag 27 oktober jl. Organiseerde 
de Speeltuin samen met het Samen-
werkingsverband weer een geweldige 
Halloween Party.
Organisatie lag weliswaar in handen 
van de twee bovengenoemde 
organisaties, maar ik wil toch graag 
even de ongelofelijke inzet van de 
aanwonenden van de route ontzettend 
bedanken. Vanaf 16:00 uur was de 
inloop en tot 18:00 uur was het een 
griezelig leuk programma. De mini 
Heksjes van de Tuffelkroepers dansten 
er lustig op los, en Circus Tijdgeest 

toverde weer een mooie voorstelling 
uit de hoge hoed van Hans Rutjes.

Tegen 18:00 uur ging de eerste groep 
kinderen onder begeleiding van 
Heksen, Trollen en ander gespuis op 
pad door de wijk.

Onderweg werden zij verrast door 
de vele prachtige creaties van de 
wijkbewoners die werkelijk alles uit 
de kast hadden getrokken. Handen 
vol snoepgoed werden spontaan 
uitgedeeld, en een drankje was er 

traditie getrouw ook weer. De tocht 
ging dwars door Livio waar de oude 
Trollen en gepensioneerde heksen 
en tovenaars, de groep vrolijk langs 
zagen trekken. De verwrongen geest 
van Circus Tijdgeest zorgde weer voor 
een spectaculaire Vuur show, en op de 
achtergrond knalde het siervuurwerk 
van onze (wel bekende) onruststoker 
er lustig op los.
Door het Spookhuis, en langs de 
Zingende Pompoenen kwam de groep 
weer veilig aan bij de Speeltuin. 
Het was een zeer geslaagd feest, 

en met de buikjes vol en tevreden 
kunnen we terugkijken op een Happy 
Halloween!

Woon je aan de Route, en wil je graag 
deel uit maken van de organisatie en 
uitvoering van dit leuke evenement? 
Mail ons vooral, want samen zijn 
de mogelijkheden ongekend! Ons 
mailadres is:samentwekkelerveld@
gmail.com of bezoek de facebook 
pagina samenwerkingsverband 
Twekkelerveld.

Carnavalsfeest met de Tuffelkroepers
Op zaterdag 7 december treden Prinses 
Lisan, samen met haar Adjudante Kaylee 
af, na een prachtige regeer periode. Zij 
hebben de Tuffelkroepers op waardige 
en stijlvolle wijze vertegenwoordigd 
tijdens het afgelopen Carnavalsjaar.

Op gepaste en ludieke wijze zullen 
zij aftreden en plaats maken voor de 
nieuwe hoogheid van de Tuffelkroepers. 
Met tal van verenigingen en Blaaskapel 
de Vlierbloazers maken we er een 
knalfeest van, en we nodigen iedereen 
dan ook van harte uit op zaterdag 

7 december vanaf 20:00 uur bij 
de residentie de Melkweg G.J. van 
Heekstraat 408

Lijkt het je leuk om ook eens in de wereld 
van de Carnaval te kijken? Neem contact 
op via secretariaat@tuffelkroepers of 
kijk op onze facebookpagina.

Op zondag 15 december Treden jeugd 
Prinses Arwen en Adjudante Chantal af 
na een gezellige en leuke regeerperiode. 
De meiden hebben het fantastisch 
gedaan en hebben er zichtbaar van 

genoten. Het is voor deze twee kanjers 
echter ook gedaan, en ook zij maken 
plaats voor de nieuwe Jeugd hoogheid 
van de Tuffelkroepers. 

Wil je weten wie dit Carnavalsjaar de 
nieuwe jeugdhoogheden worden? Kom 
dan zondagmiddag 15 december om 
14:00 uur naar onze Residentie “de 
Melkweg” aan de G.J. van Heekstraat 
408. Het wordt een knalfeest en 
iedereen mag erbij zijn!

Lijkt het je leuk om ook eens mee te 

doen bij onze vereniging, of wil je zelfs 
wel eens een Prins of Prinses worden? 
Wagenbouw, optochten, Dansmarietjes 
er is van alles te beleven!

Meld je dan even aan via secretariaat@
tuffelkroepers.nl of kijk op onze 
facebookpagina.
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Speeltuin
KOFFIE-OCHTEND
Iedere ochtend is er een inloop voor de buurt 
om gezellig bij te kletsen of dingen van alle 
dag te bespreken. Kom gerust langs vrij 
toegangkelijk.

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

Lindance
Op maandagavond linedance. Heeft u 
belangstelling kom gerust langs en dans 
mee. Tijd 19:30 - 21:30 uur.

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

Schilderclub 
Bent u ook een beetje creatief? We hebben 
nog ruimte voor nieuwe leden. U bent 
van harte welkom elke dinsdagavond van 
19.30-21.30 uur. Er kan gewerkt worden 
met alle technieken, aquarel verf, olieverf, 
acrylverf en pastel. Iedereen kan voor 
zichzelf kiezen wat hij/zij gaat schilderen 
onder leiding van een deskundige lerares. 
Wie weet zien we u ook binnenkort. Wij 
zijn te bereiken op tel nr. 053-4350414 of  
053-4353548

Kinderfeestje
Wilt u een kinderfeestje geven voor uw kind? 
Op de woensdag of 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 patatjes. De kosten hiervan 
bedragen € 5,50 p.p.

Creatief
Elke woensdag van de maand is er 
creatief, met een wisselend programma. 
Elke maand maken we leuke dingen van 
papier of passend bij het seizoen. Je bent 
van harte welkom van 14.30-16.00 uur op  
Woensdag: 6 november 
Woensdag: 13 november 
Woensdag: 20 november
Woensdag:  27 november komt sinterklaas 

en piet de speeltuin bezoeken, 
nadere informatie volgt. 

Voor het programma , zie facebook.

Judo 
Iedere woensdag worden er bij ons 
judolessen gegeven, onder leiding van 
onze judo leraar Rob de la Parra. 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, kruis-jassen, 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 
Kinderdisco 4 t/m 10 jaar
De eerste vrijdag in de maand van van 14.30 
- 16.00 uur  voor kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Glaasje ranja gratis, niet leden is de entree 
€ 1,00
november  - geen disco
 6 december

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

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de maand 
houden we een gezelligheidsbingo met 
leuke prijzen. De kaarten kosten € 2,50 
per stuk, de briefjes voor de hoofdprijs 
kosten €1,50 per stuk. We hebben 
boodschappentassen, vleesschotels en 
koffie als prijzen. De hoofdprijs is 2 x €55,-.  
Zaal open 18.30 uur.
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 25 oktober 

ZATERDAG
Postzegelbeurs
Iedere derde zaterdag in de maand.
Zaterdag: 16 november

HALLOWEEN
Op zondag 27 oktober is weer onze grandioze 
Halloweenparty en Halloweenoptocht.
Aanvang party 16.00 uur, onze griezeltocht 
begint om 18.00 uur. Kom allemaal 
meedoen, het zou leuk zijn als iedereen 
verkleedt komt. Je moet je wel aanmelden 
hiervoor dit kan bij de speeltuin tel. nr. 053 
- 4319692, of via de mail speeltuinheelal@
hotmail.com. We hopen er een leuke 
griezeltijd van te maken.

SINTERKLAAS
Woensdag 27 november komt sinterklaas 
en zijn pieten bij de speeltuin op bezoek van 
16.00 - 17.30 uur. Voor de kinderen die lid 
zijn van de speeltuin is de eigen bijdrage 
€7,50. Kinderen die niet lid zijn betalen 
€12,50. Leefijd van 2 t/m 7 jaar. Je moet 
je wel opgeven als je mee wilt doen, bij de 
speeltuin tel.nr. 053 - 4319692 of bij Truus 
tel.nr. 06 - 13760152. 

Siriusstraat 5, tel. 053-4319692
www.speeltuinhetheelal.nl

Facebook: speeltuin vereniging ‘t Heelal
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HANDWERKCLUB
Huiskamerproject. Elke maandagmiddag, 
14.00 -16.00. Handwerken onder 
deskundige leiding. Kom een keer langs om 
te proberen, is geheel gratis.

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

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

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
Zaterdag 30-11, 14-12 en 28-12 zijn de 
laatste dansavonden voor dit jaar.
Voor 45 jaar en ouder. 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 Annelies 
van der Meulen (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.

SINTERKLAAS EN KERSTBAKJES
De Sint komt op woensdag 27 november 
van 15.00 t/m 16.30 uur bij Speeltuin de 
Wester.

Kerstbakjes gaan we, samen met de 
kinderen, op woensdag 11 december  
van 14.45 t/m 16.30 uur maken.
Voor beide activiteiten is er een opgave 
nodig via een inschrijfformulier.

Speeltuin De Wester
J.W. Swiersstraat 43A
7521 DM Enschede
T. 053-4356663 
www.speeltuindewester.nl
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OBS Twekkelerveld, kinderopvang 
Hebbes en het Werkplein hebben 
de handen ineen geslagen met een 
project om enerzijds binnen de school 
ruimte en tijd te creëren voor pauze 
en ontspanning en anderzijds mensen 
met enige afstand tot de arbeidsmarkt 
perspectief te bieden op een baan. 
Maandag zijn negen medewerkers 
aangesteld om de pauzebegeleiding 
op OBS Twekkelerveld te mogen 
uitvoeren. Ze hebben allen een cursus 
pedagogisch handelen en EHBO met 
goed gevolg afgesloten.

Uit handen van wethouder Arjan 
Kampman, wethouder werk en inkomen 
van de gemeente Enschede, ontvingen 
zij hun welverdiende certificaat van 
deelname. Net als de deelnemende 
partijen ziet Kampman dit project als 
een mooie kans voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt om 
weer in het arbeidsritme te komen: 
“Wellicht dat er voor de kandidaten 
een toekomst ligt in het onderwijs of de 
kinderopvang? De gemeente juicht dit 

soort projecten toe en stelt hen via het 
Werkplein in de gelegenheid verdere 
passende opleidingen te volgen om 
zo de kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten."

Directeur Maaike Buursink: “Onze 
leerlingenraad vroeg al jaren om 
een langere middagpauze. Met de 
ingang van het continurooster gingen 
de kinderen nog maar 15 minuten 
naar buiten tussen de middag. De 
pleinbegeleiding deden wij met eigen 
personeel. We vonden de pauze 
zowel voor de kinderen als voor de 
leerkrachten veel te kort. Je hebt 
minstens 30 minuten nodig om te 
ontspannen en weer op te laden voor 
de middag. Dit heeft ons doen besluiten 
onze zogeheten ‘werkdrukmiddelen’ 
in te zetten voor pleinbegeleiding 
met mensen van buiten de school. 
Kinderopvang Hebbes is al sinds 
jaren onze partner en wij hebben hen 
gevraagd dit voor ons op te pakken. 
Samen met het Werkplein hebben zij 
goede kandidaten."

De kandidaten verzorgen iedere dag de 
pleinbegeleiding. Zij houden toezicht 
en sporten en spelen mee met de 
kinderen. Zo hebben de kinderen een 
prettige invulling van hun pauze en 
kunnen zij wat langer buitenspelen. 
Voor en na de pauze zijn zij al aanwezig 
in de school, zodat de overgang van 
de groep naar het plein en andersom 

soepel verloopt. Zo is er ruimte voor 
kort overleg met de leerkrachten als 
dat nodig is. De kandidaten leren dus 
niet alleen omgaan met de leerlingen, 
maar ook functioneren in een team.

Als dit project een succes wordt, kunnen 
in de toekomst meer basisscholen hun 
pauzebegeleiding uit handen geven.

Afgelopen weken hebben op de 
velden van EKC Naas, Ons Clubje 
en DOS WK de voorrondes en de 
finales plaatsgevonden van het 
schoolkorfbaltoernooi. 

Maar liefst 62 teams van 15 verschillende 
basisscholen hebben mee gedaan! Het 
schoolkorfbaltoernooi wordt gespeeld 
in drie categorieën namelijk groep 4, 
5 en 6. Het toernooi is goed verlopen 
en er is sportief gespeeld. Sportaal 
bedankt de studenten van het ROC 
Sport & Bewegen en de Enschedese 
korfbalverenigingen bedanken voor 
hun inzet tijdens het toernooi.

De uitslagen van het toernooi waren 
als volgt:
Groep 4
1e Bonifatiusschool 1
2e Regenboog 1
3e St. Jan 1

Groep 5 
1e Bonifatiusschool 2
2e Menkotoren 1
3e OBS Glanerbrug 4

Groep 6 
1e OBS Glanerbrug Noord 5
2e Menkotoren 2  
3e Park Stokhorst 2

Handen ineen geslagen  BIJ O.B.S. TWEKKELERVELD

Schoolkorfbaltoernooi Enschede

Gezonde weken OP DE BS PAULUS Sensationele start 
SJORS SPORTIEF EN CREATIEF IN ENSCHEDEBS Paulus doet mee aan de Europese 

schoolfruit- en groenteregeling, dat 
georganiseerd kan worden met finan-
ciële steun van de Europese Unie.

Maandag 4 november is het project 
‘Gezonde weken’ van start gegaan. 

Leerlingen en leerkrachten houden zich 
twee weken bezig met gezonde voeding, 
voldoende bewegen en gezond leven.  
Het is de bedoeling de kinderen bewust 
te maken wat zij zoal eten en wat er 
overbodig en zelfs ongezond is.

In alle groepen is een schoolontbijt 
geserveerd. Er is extra aandacht besteed 
aan schoolfruit. Alle kinderen krijgen 
het hele jaar iedere dag fruit op school.
Deskundigen geven smaaklessen. Laten 
leerlingen ruiken, proeven aan voedsel.

De kinderen kunnen meedoen aan 
verschillende workshops om gezonde 
traktaties te leren maken.
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Sensationele start 
SJORS SPORTIEF EN CREATIEF IN ENSCHEDE

De kick off van Sjors Sportief en Creatief 
is vorige week geweest en in de eerste 
week hebben zich al ruim 1200 kinderen 
ingeschreven! Vanaf het startschot in 
de week van 7 oktober loopt het storm 
op de website www.sjorssportief.nl. Wat 
een ongekend succes! Inschrijven is nog 
het hele schooljaar door mogelijk. 

POPULAIRE ACTIVITEITEN
De activiteiten van De Museumfabriek, 
cvv Sparta, De Muziekwereld, Tetem, 
Es-Onsight, Sportvereniging WIK, 
Outdoorcentrum Moser, Kleuratelier 
Aiwa Froeling, Skateboardvereniging De 

Fabriek en Kaliber Kunstenschool hebben 
al veel inschrijvingen. Bij badminton, 
bootcamp, buikdansen, capoeira, 
frisbee, tafeltennis, schermen, hockey, 
schaatsen, streetdance en zumba zijn 
nog voldoende plaatsen beschikbaar. 
Maar ook bij de cultuuractiviteiten van 
Alludens Trainingen en Entertainment, 
Cappella Enschede Junior, Drum- en 
Marchingband Enschede en Koninklijke 
Enschedese Burgerharmonie is nog 
genoeg plek om een keertje mee te doen. 

LAAGDREMPELIG ZONDER DIRECT LID 
TE WORDEN

Via Sjors Sportief en Creatief kunnen 
basisschoolkinderen (vaak gratis) 
kennismaken met activiteiten zonder 
meteen lid te hoeven worden. Dit jaar 
doen er 91 sport- en cultuuraanbieders 
mee die samen 722 cursussen 
aanbieden!

Kinderen vanaf groep 1 t/m 8 mogen 
zich het gehele schooljaar inschrijven 
voor zoveel sport- en cultuuractiviteiten 
als ze willen.

SPORTAAL
Sjors Sportief is één van de instrumenten 

die Sportaal inzet op het gebied van 
sport. Het blijkt een succesvolle methode 
om kinderen van de basisschoolleeftijd 
enthousiast te maken voor deelname 
aan sport.

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.

Wij, een groep dames, komen elke 
week bij elkaar om samen te bewegen 
op muziek. We hebben een gymzaal 
tot onze beschikking en we kunnen 
nog wel een aantal nieuwe leden 
gebruiken!

We sporten een uur op de aandagavond 
[19.00 - 20.00 uur] in de gymzaal aan 

de Schietbaanweg. Douchen na afloop 
is mogelijk.

We beginnen met een warming-up, het 
middengedeelte bestaat uit been- en 
buikspieroefeningen en we sluiten af 
met countrydansen. Na dit uur hebben 
we alle spieren gebruikt en zijn onze 
hersenen ook getraind doordat we 

ons moeten concentreren op de maat 
van de muziek en de pasjes moeten 
onthouden die bij de countrydansen 
horen.

Leeftijd en ervaring zijn niet belangrijk, 
evenmin als je sportkleding. We dragen
geen strakke pakjes, de kleding moet 
gewoon lekker zitten zodat je je vrij 

kunt bewegen. Plezier in bewegen 
staat voorop.

Opgeven of meer informatie bij Marion 
Eskes, ‘s avonds na 19.00 uur behalve 
op maandagavond, T.  06 28269290

Op zondag 10 november was er een 
demonstratie van het spinnen van vlas 
in bezoekerscentrum Het Lammerinks-
wönner in het Ledeboerpark te Enschede. 

GESPONNEN VLAS
Een groep vrouwen die samen spinnen 
in Spingroep Team Groenewoud 
kwamen op zondag 10 november 

vanaf 12.30 uur vlas spinnen in het 
bezoekerscentrum.

De groep bestond uit 9 vrouwen 
waarvan er een aantal vlas kunnen 
spinnen. Zij habben in 2017 het 
Guinness Book of Records gehaald 
met het thema ‘ Van schaap tot trui in 
één dag’. Deze demonstratie was een 

unieke kans om vlas te zien spinnen, 
want dat kan lang niet iedereen. 
Meestal wordt er wol of katoen 
gesponnen, want het spinnen van 
vlas vergt een speciale techniek. De 
spinsters hebben een cursus gevolgd 
waarin ze ook de hele bewerking van 
vlas tot linnen hebben geleerd. Zij 
vinden het leuk om voor iedereen die 
interesse heeft, de techniek van het 
vlas spinnen te demonstreren.

Alles over vlas is ook te zien in het 
Vlashuisje bij bezoekerscentrum Het 
Lammerinkswönner.

DE KRACHT VAN VLAS
Vlas is de oudste textielvezel van 
natuurlijke oorsprong ter wereld.
De kracht van deze fragiele plant 
herbergt bijzondere eigenschappen 
zoals lichtheid in gewicht, zeer sterk 
en isolerend, brandwerend, CO2 
reducerend, het is 100% recyclebaar 

en het bevat een hoog gehalte aan 
meervoudig onverteerbare vetzuren.

Vlas is dus zeer geschikt als bouw-
isolatie, voor verwerking in de auto- 
en vliegtuig industrie, als basis voor 
natuurlijke lijnolieverf, vloeren, touw, 
maar ook voor toepassingen in de 
medische wereld en in de cosmetica 
productie.

De Latijnse naam voor vlas, Linum 
Usitatissimum, kan vertaald worden 
met ‘‘zeer nuttig’’.

MEER INFORMATIE
Bezoekerscentrum Het Lammerinks-
wönner in het Ledeboerpark is bereik-
baar via de poort met de arenden aan 
de Hengelosestraat en ligt aan de Van 
Heeksbleeklaan 68 te Enschede.

Het bezoekerscentrum is geopend van 
12.00 - 16.00 uur.

Sportief bezig zijn IN DE WIJK TWEKKELERVELD

Vlas spinnen IN HET LAMMERINKSWÖNNE

Op zondag 10 november was de 
internationale kunstenaar Mary Maggic 
te gast in Tetem. Zij werkt op het  snijvlak 
van kunst, biotechnologie en burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Haar onderzoek 
daagt de rol van schepper uit en richt 
zich op de impact van giftige stoffen en 
hormonale verstoringen op seksualiteit 
en lichamen. Kunnen we tegenwoordig 
nog spreken van seks en geslacht als 
natuurlijke ‘producten’?

Mary’s installatie GENITAL (*) PANIC - 
momenteel te zien in Tetem - is een vorm 

van statistisch verzet. De installatie 
baseert zich op de populatiemeting 
van de anogenitale afstand (AGD), 
waarbij de afstand tussen de anus en 
de geslachtsdelen wordt gemeten. AGD 
is één van de maatstaven waarmee 
seksuele en vruchtbaarheidsafwijkingen 
worden vastgesteld en is als methode 
gebaseerd op traditionele standaarden 
van lichamen.

Mary Maggic riep het publiek op tot de 
creatie van een anonieme database van 
3D-genitale scans en AGD-metingen die 

de algemene categorieën en standaarden 
verwerpt. Een database waarmee we 
gezamenlijk nieuwe parameters maken 
voor nieuwe ‘normale’ lichamen die zich 
niet in hokjes laten vangen. Tijdens het 
interactieve event ‘For All Unruly Bodies’ 
gaf Mary Maggic inzicht in haar onderzoek 
naar queerness, toxiciteit en geslacht. 
Ook belichtte ze hoe wetenschap en 
media daarmee omgaan. Na de talk gaf 
Mary een live genitale scan performance. 
Deelnemers werden ook aangemoedigd 
om hun eigen genitale scan te maken.

Alle soorten lichamen welkom!



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

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

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

De beste zorg voor uw dier. 

www.dierenkliniekenschede.nl 

Kliniek voor gezelschapsdieren 
Hengelosestraat 290, Enschede 

 spreekuur op afspraak 

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

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

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

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

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

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

Vergeten is
bij ons niet
zo erg

Loop  
vrijblijvend 

binnen

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

7 dagen per week geopend
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,50

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

LENTESHOW BIJ PIEST
De grootste fietsenshow in de regio!

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

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

2549

NIEUW 

LENTESHOW
PRIJS

699

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

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

Eetcafé de Fusting

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

Eetcafé de Fusting 
Down Town

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

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER

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

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

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!



Deze aankondiging speciaal voor 
jullie! Meld je aan en laat je verrassen 
op deze bijzondere middag speciaal 
voor alle vrijwilligers.

Aanmelden via www.m-pact.nl
Geef het door!Hoop jullie zaterdag 7 
december te zien! 

Wanneer er vragen zijn dan hoor ik 
deze graag.

Met vriendelijke groet,
Sonja Mückenheim
Projectleider vrijwillige inzet
Telefoon: 053 4323304
Mobiel: 0610510522

Wintertips
VAN FYSIOTHERAPIE DE BLEEK

Nationale 
Vrijwilligersdag!  

Kerstzangavond 
ZANGKOOR LAUS DEO

11
Graag maken wij u als Ger. Zangkoor 
Laus Deo, attent op onze kerstzangavond 
op zaterdag 14 december. Wij houden 
deze kerstzangavond in de Geref. Kerk 
Enschede Noord. Naast Nederlandse 
werken zingen we ook prachtige Engelse 
bewerkingen en uiteraard het Halleluja 
van Händel. Het orgel wordt bespeelt 

door Henk v.d. Maten, Trompet Maurice 
van Dijk en fluit Krista van den Esker
Ook samenzang ontbreekt niet op deze 
avond. De entree is gratis met alleen 
een collecte voor de onkosten. De kerk 
is open om 19.00 uur en de aanvang is 
19.30 uur

Heeft u meer last van spierpijn? Wist u 
dat uw lichaam door een wandeling in de 
buitenlucht het geluk hormoon endorfine 
aanmaakt waardoor u minder vatbaar 
bent voor typische winterkwalen zoals 
griep en verkoudheid? Lees hieronder 
onze wintertips!

Veel cliënten geven aan dat ze in de koude 
winterdagen moeite hebben om uit bed 
te komen vanwege stram en stijf gevoel 
in de rug. Bij een koude temperatuur zijn 
we sneller geneigd om lekker binnen 
te blijven en bewegen we dus over het 
algemeen minder in de winterperiode dan 
in de zomerperiode. Bij minder beweging 
worden uw spieren en gewrichten dan 
onvoldoende gesmeerd met als resultaat 
dat uw spieren stijf kunnen worden.

GEZOND VOELEN TIJDENS DE 
WINTERMAANDEN
Naast het minder bewegen in de 
winterperiode, is het ook aangetoond dat 
mensen zich meer kwetsbaar voelen en 
meer vatbaar zijn voor de griep. Heeft 

u ook iets meer moeite met de winter? 
Graag geven wij u een aantal praktische 
wintertips om tijdens de koude 
wintermaanden u fitter en gezonder te 
voelen!

UW RUG BEWEGEN IN DE WINTER
Spieren reageren op het kouder wordende 
winterweer. Spierpijn of stijfheid 
kunnen optreden bij blootstelling aan 
temperatuurswisselingen. Wellicht heeft 
u dit zelf ook wel eens gemerkt wanneer 
u bijvoorbeeld een tijdje in de tocht heeft 
gezeten. Uw spieren kunnen hierdoor 
na een tijdje pijnlijk en stijf aanvoelen. 
In de winterperiode is het daarom aan 
te raden om uw dag te beginnen met 
een warming-up en gedurende de dag 
oefeningen te doen om uw spieren 
warm te houden. Vraag gerust uw 
fysiotherapeut welke rug oefeningen 
voor u geschikt zijn.

KLEED U VOLDOENDE EN WARM AAN
Warm aankleden voorkomt rugproble-
men. Warme spieren zullen namelijk 

minder snel verkrampen. Zo trek ik in de 
koude winterperiode altijd een extra shirt 
onder mijn kleding aan. Tip: wol, zijde en 
synthetische stoffen houden de warmte 
beter vast dan bijvoorbeeld katoen.

BEHOEFTE AAN MEER WINTERTIPS?
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, 
zijn er veel aanpassingen mogelijk om 
de winter gezond door te komen. Heeft 
u naast onze wintertips nog vragen of 
advies nodig over wat voor u het beste is 
voor een gezonde winterperiode? Of over 

welke rug oefeningen voor u geschikt 
zijn in de winter? Fysiotherapie De Bleek 
adviseert u graag! 

FYSIOTHERAPIE DE BLEEK
Locatie Gezondheidscentrum 
Twekkelerveld, Maanstraat 130
Locatie G.J. van Heekstraat 66
053- 435 89 92
info@fysio-debleek.nl



Vakkundig advies 

Premium Service  

Directe levering

    Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

In oktober is PIEST gestart met een regionale campagne en 
wekelijks komen er van grote A-merken, zeer gunstige aanbie-
dingen die in het teken van het 90-jarig jubileum staan. PIEST 
trapt dit feestelijke najaar af met een jubileumkrant vol met 
jubileumknallers, online activiteiten, lokale advertenties en een 
feestelijk versierde winkel. Een campagne waarin PIEST terug-
blikt, trakteert en inspireert. Ook komt er een feestweekend, 
waarin u extra kunt profi teren van aanbiedingen en we onze 
klanten in het zonnetje zullen zetten.

Historie
Piest werd in 1929 opgericht door Lute Piest. Samen met zijn 
vrouw runden zij allereerst een taxi bedrijf. In en na de oorlog 
werden de activiteiten verlegd naar de verkoop van huishoude-
lijke artikelen en fi etsen. Als vanzelf kwamen daar gaskachels 
bij en daarna volgde de eerste centrifuge, stofzuiger en radio. 
Steeds volgen zij de markt door de eerste zwart/wit en later 
de kleuren televisie in de winkel aan te bieden. 
Fietsen en bromfi etsen bleven steeds in het 
assortiment. Om al deze producten te presenteren, 
zijn er vele verbouwingen gevolgd. De uitbreiding 
ging stapsgewijs en resulteert nu in een grote 
2000 m2 winkel nog steeds aan de Olieslagweg 43 
in Enschede.

Over PIEST
In negentig jaar tijd is PIEST uitgegroeid tot een 
van de sterkste zelfstandige winkels in de regio 
in zowel de elektronicabranche als fi etsenbranche. 
De klantgerichte vakspeciaalzaak onderscheidt 
zich nog steeds met drie pijlers: Prijs, Kwaliteit én 
Service! Online en offl ine zijn volledig geïntegreerd.

Of je nu in winkel of online koopt: het is altijd PIEST die bezorgt 
en service verleent in de regio. PIEST biedt een zeer compleet 
assortiment merkproducten op het gebied van 
  • Beeld & geluid 
  • Computers 
  • Witgoed & Inbouwapparatuur
  • Fietsen & E-bikes.
Tevens is PIEST service partner voor vele gerenomeerde 
A-merken, zoals: Bosch – Siemens – Miele – AEG – Jura – 
Whirlpool – Philips – Samsung – Batavus – Sparta en Gazelle.
Inmiddels er ook een grote inbouw-afdeling waar een 
uitgebreide keuze is in alle keuken inbouwapparatuur, van 
espresso volautomaat tot koelkast van bakoven tot combi 
magnetron en inductie kookplaat.
 
90 DAGEN FEEST!
Tot eind van het jaar zullen er wekelijks wisselende aanbiedin-
gen gelden. Er geldt immers, wie jarig is trakteert. De acties zul-
len o.a. via Twentsche Courant Tubantia geadverteerd worden.
Er staan nog vele demonstraties in de winkel gepland: 
• Siemens espressomachines/stofzuigers (za. 16 november)
• Sonos weekend (vrij. 22 en za. 23 november)
• BLACK FRIDAY weekend (vanaf vr. 29 november)
• Batavus en Sparta E-bike event (za. 30 november)
• AEG voordeel (za. 7 t/m 17 december)
• Philips OLED weekend (za. 14 december)
• Samsung QLED weekend (vr. 20 en za. 21 december)

Houd voor alle akties Facebook, Instagram en/of 
onze website in de gaten. 
Er valt dit najaar veel bij Piest te beleven, te proeven en te 
testen. Ook de aanbiedingen zijn beslist feestelijk en scherp! 
Kortom, PIEST is en blijft een begrip in de regio!

PIEST viert 90-jarig jubileum
PIEST viert in 2019 haar negentigste verjaardag. En dat gaat groots gevierd worden: in de winkel 
zijn er jubileumacties en -aanbiedingen en een grote mediacampagne. Dat alles natuurlijk met: 
Vakkundig Advies, Premium Service én Directe Levering.

bestaat 90 jaar

90 DAGEN FEEST!



Voor het 5e jaar heb ik gecollecteerd 
voor de Dierenbescherming in mijn 
eigen stuk wijk van Twekkelerveld. 
Ons wijkhoofd gaf vorig jaar te kennen 
dat zij dit niet langer kon combineren 
met haar werk. Erg jammer want 
zij deed dit prima! We konden haar 
besluit begrijpen en ik heb haar taak 
overgenomen. Best spannend want 
van een collectant werd ik wijkhoofd 
dat eveneens ging collecteren. Zonder
wijkhoofd kan er namelijk geen 
collecte plaatsvinden en dat kon ik niet 
zo maar over mijn kant laten gaan. Ik 
ben prima begeleid zodat ik deze taak 
goed kon uitvoeren.

Dit jaar hebben we met ons zevenen 
gecollecteerd. Drie nieuwe mensen 
hadden zich opgegeven en zij zijn 
meer dan welkom in ons collecteteam. 
Hierdoor hebben we een veel groter 
gedeelte van ons stuk wijk van 
Twekkelerveld kunnen belopen.

Veel mensen reageerden positief dat 
er aan hun deur gecollecteerd werd 
of ze vertelden dat het jaren geleden 
was dat er bij hen in de straat of 
flat geld opgehaald werd voor de 
Dierenbescherming. Een praatje 
maken met de collectant wordt op prijs 
gesteld hebben we gemerkt. En het is 
leuk om op deze manier in contact te 
zijn met mensen die je niet kent.
Nieuw dit jaar zijn de kleine flyers 
waarop staat dat we bij u aan de 
deur waren maar u niet thuis troffen. 
Via een QR-code kunt u alsnog een 
bijdrage overmaken.

Ook staat het rekeningnummer van 
de Dierenscherming er op zodat u 
via de giro of bank een bedrag kunt 
storten. Deze kleine flyer is in de plaats 
gekomen van de bedankkaartjes. Op 
onze legitimatiekaarten staat vanaf 
dit jaar ook die QR-code en sommige 
wijkbewoners hebben hiervan gebruik 

gemaakt. Weer andere bewoners 
hadden geen kleingeld in huis en 
wilden een kleine flyer hebben zodat 
ze toch een bijdrage konden leveren 
aan de collecte. Hartelijk dank 
hiervoor! Ook willen we die bewoners 
hartelijk danken bij wie we later in de 
week mochten terugkomen zodat ze 
kleingeld in huis hadden!

Mochten er mensen zijn die erover 
nadenken om volgend jaar te willen 
collecteren, zet het alvast ergens in uw 
agenda. Een oproep in de wijkkrant en
flyers die her en der weer opgehang-
en worden helpen u mede herinn-
ren. U kunt zich trouwens te allen 
tijde opgeven. Dat kan via Dierenbe-
scherming regio Noordoost of via 
dierenbescherming.nl/collecte of bel 
088 811 3000 tussen 9.00 -17.00 uur 
op werkdagen. Ik krijg bericht als zich 
een nieuwe collectant heeft aangemeld 
zodat ik contact met u kan opnemen.

Tot slot waar iedereen die iets in onze 
collectebus gedeponeerd heeft vast en
zeker nieuwsgierig naar is, is de 
opbrengst van dit jaar. In 2017 was het 
€701,62.

Vorig jaar was de opbrengst €804,01. 
Dit jaar wederom een fantastisch 
bedrag, namelijk €936,-.

Namens de collectanten en mezelf 
nogmaals heel hartelijk dank. Samen 
met u hebben we dit bedrag mogelijk 
gemaakt. Wat een goed gevoel dat 
er zo veel mensen om dieren geven! 
Zij kunnen immers niet voor zichzelf 
opkomen, dat zullen wij moeten doen 
voor hen.

Elisabeth Lagendijk.

Dierenbescherming collecte

The Overkill Festival onderzoekt de 
betekenis van realiteit in een digitale 
samenleving.

In het weekend van 22, 23 en 24 
november wordt De Museumfabriek 
in Enschede overgenomen door een 
uniek festival waarin videogames, films, 
muziek, Virtual Reality, technologie, 
wetenschap en interactieve kunst elkaar 
ontmoeten. Publiek van alle leeftijden 
wordt uitgenodigd om op een (inter)
actieve wijze op onderzoek te gaan naar 
de relatie tussen realiteit en de digitale 
wereld. 

In een tijd waarin de grenzen tussen de 
echte en de digitale wereld razendsnel 
vervagen, onderzoekt The Overkill hoe 
deze twee werelden versmelten en welke 
onderlinge verbindingen er zijn. Trekken 
we nog steeds een lijn tussen digitaal 
en fysiek als al onze zintuigen worden 
betrokken bij virtuele ervaringen?

DE BUITENGEWONE WERELD VAN THE 
OVERKILL
Gaming is het kernelement van het 

festival, vanuit de gedachte dat gaming 
een manier van sociale interactie én 
een tool om te leren is. Natuurlijk zijn 
games ook een geweldige manier om je 
tijd door te brengen. In de ruimtes van 
De Museumfabriek stap je tijdens The 
Overkill een andere wereld binnen waarin 
je spelenderwijs je eigen route bepaalt. 
Door games als Hypnospace Outlaw, 
Baba Is You, Kaiju Super Datetech en 
Armagad, word je op een unieke manier 
bewust van de vervagende grens tussen 
de digitale en fysieke wereld.

Daarbij onlosmakelijk verbonden zijn 
de vele (inter)actieve kunstwerken en 
installaties die tijdens het festival te 
zien zijn. Met werken van onder andere 
TeYosh die speciaal voor het festival een 
nieuw werk hebben gecreëerd waarin 
een visueel verhaal wordt gevormd 
door middel van gezichtsfilters en video, 
Ali Eslami met False Mirror die in een 
Virtual Reality-omgeving een beeld 
geeft van hoe het eruit zou zien als de 
(toekomstige) mens compleet in een 
virtuele wereld komt te leven, ‘Mixed 
Reality’ performances van Jakob La 

Cour, Mystical Touch, en Sonotrope van 
Tropism. Elisa Giardina Papa brengt haar 
installatie Technologies of Care waarin 
ze het onzichtbare werk van online 
zorgverleners visualiseert. 

Gedurende het hele festival is er een 
uitgebreid muziekprogramma met 
elektronische muziek, live coding, 
modular synthesizers en 8-bit/chiptune 
muziek. Een bijpassend en inspirerend 
underground filmprogramma draait het 
hele weekend in een speciaal daarvoor 
gecreëerde cinema. 

Ook worden gedurende het weekend 
verscheidene symposia georganiseerd 
met een (netwerk)programma voor 
professionals op de vrijdag overdag. De 
gasten zijn zowel lokale, nationale als 
internationale sprekers. Hiervoor zijn 
ook losse kaarten beschikbaar. 

De speelse opening van het festival vindt 
plaats op vrijdagavond 22 november 
om 19.30 met the Scrambled Eggman 
Show en stomme films begeleid door live 
electronische muziek. 

Bekijk de website www.
theoverkillfestival.nl voor het volledige 
programma en bestel snel je tickets!

The Overkill Festival is mede mogelijk 
gemaakt met steun van: Stimulerings-
fonds Creatieve Industrie, Provincie 
Overijssel, De Museumfabriek, Planetart, 
Tetem en Cultzine TOTF.

The Overkill Festival x Modding Reality
22, 23 en 24 november 2019
De Museumfabriek, 
Het Rozendaal 11, 7523 XG Enschede

Open: vrijdag 19.00 t/m 23.00 
zaterdag 11.00 t/m zondag 17.00 (non-
stop)
Tickets: early birds: 
€15,- / Studenten: €7,5,- (geldig t/m 26 
oktober)
Online tickets: 
€17,- / Studenten: €9,-
Tickets aan de deur: 
€19,- / Studenten: €11,- 
(speciale kortingen i.c.m. museumkaart 
of familiekaart mogelijk bij de deur)

The overkill takes over de museumfabriek
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Wat is er te doen in november HUISKAMER VAN DE WIJK
WOENSDAG 20 NOVEMBER
Koffieochtend van 10.00- 12.00 uur. 
Binnenlopen voor een praatje en kopje 
koffie. 

Grote boekverkoop van afgeschreven 
boeken, als u legpuzzels heeft kunt u 
deze ook ruilen.

VRIJDAG 22 NOVEMBER 
spelletjesmiddag voor jong en oud van 
14.00 -15.00 uur

WOENSDAG  27 NOVEMBER 
Koffieochtend van 10.00-12.00 uur. 
Binnenlopen voor een praatje en kopje 
koffie en vandaag verzorgt Seniorweb 
het computerspreekuur. Heeft u een 
probleem met de computer of de 
software, de mensen van Seniorweb 
proberen het optelossen. 

Ook voor vragen rond E-readers.

VRIJDAG 29 NOVEMBER
spelletjesmiddag voor jong en oud van 
14.00 -15.00 uur

DONDERDAG 14, 21, 28 NOVEMBER  
EN 5 DECEMBER
Diamond painting, 13.30-15.00 uur. 
Informeer naar de mogelijkheden om 
mee te doen

VRIJDAG 6 DECEMBER
Spelletjesmiddag voor jong en oud 14.00-
15.00 uur

WOENSDAG 4 DECEMBER
Koffieochtend van 10.00- 12.00 uur. 
Binnenlopen voor een praatje en kopje 
koffie.

14Bij deze het activiteiten aanbod van 
Livio Twekkelerveld voor senioren. 
U bent van harte welkom om hier 
aan deel te nemen. Ook hebben we 
wekelijkse activiteiten, kom hiervoor 
gerust eens langs om te informeren 
wat wij zoal te bieden hebben. Een 
van onze wekelijkse activiteiten is 
bijvoorbeeld de:

SPELMIDDAG
Elke donderdagmiddag kunt u een 
spelletje komen spelen in het Grand 
Café samen met een vrijwilliger 
en andere bewoners. Ook kunt u 
die middag gebruik maken van de 
sjoelbakken. Kom gezellig een keer 
langs. 
Kosten: Gratis 
Tijd:  14.30 - 16.00
Plaats: Grand Café

Verder hebben we elke maand ook 
extra activiteiten. Zie hieronder ons 
aanbod voor de aankomende tijd. 

21 NOV - ONTSPANNINGSAVOND
Deze maand kunt u genieten van een 
optreden van muziek duo Time2Play. Zij 
brengen een uitgebreid en gevarieerd 
programma van oude en moderne 
maar bovenal bekende muziek en 
liedjes. 
Kosten:  €3,50 (voor huurders en 

externen) 
Tijd: 19.30 - 21.30
Plaats: Grand Café

24 NOVEMBER - FILMMIDDAG
Deze maand is er weer een gezellige 
filmmiddag en kunt u genieten van 
‘‘The Sound of Music’’. In de pauze kunt 
u een drankje kopen aan de bar. Komt 
u ook?
Kosten:  Gratis
Tijd: 14.30 
Plaats: Grand Café

29 NOVEMBER - SNACKMIDDAG 
Deze middag zal er patat en een 
braadworst voor u klaar gemaakt 

worden door de vrijwilligers. Ook is de 
bar geopend en kunt u hier een drankje 
kopen. 
Kosten: Patat: € 1,00
Braadworst: € 1,50 
Tijd:  16.00 - 17.30
Plaats: Grand Café 

3 DECEMBER - REPARATIEKAMER
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! 
Kosten:  Gratis (nieuwe onderdelen 

eigen rekening) 
Tijd:  14.00 - 16.00 
Plaats: Grand Café 

3 DECEMBER - SINTERKLAAS BINGO 
Elke eerste dinsdag van de maand is er 
een bingo. 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 

13 DECEMBER - KERSTMARKT
Livio sluit aan bij de kerstmarkt van het 
winkelcentrum. Er zullen kramen staan 
in onze hal en Grand Café met onder 
andere sieraden, kledingen, en nog vele 
andere leuke dingen. Ook zullen er wat 
lekkere versnaperingen te krijgen. 
Kom even gezellig binnen lopen. 
Tijd: 14.30 - 17.00

Voor vragen of opmerkingen kunt u 
contact opnemen met:
welzijn.enschedenoordenwest@livio.nl 
of bel naar 0900-9200.

Welzijnsmedewerker: 
Dorieke Schoonderbeek
Coördinator Welzijn: 
Ilse de Lat

Vanaf 1 oktober 2019 zijn wij gevestigd 
in Twekkelerveld.
Je bent van harte welkom aan de Van 
Limborchstraat 33 . 

De tijden zijn:
Maandag 19.15 - 20.15 uur aerobic
Dinsdag 20.00 - 21.00 uur aerobic 
Donderdag 19.15-20.15 uur step aerobic

Ook mag je dan gewoon even komen 
kijken of meer informatie vragen.

Telefonisch ben ik bereikbaar na 18.00 
uur op nummer 0615133027 of mailen 
naar i.welman81@gmail.com.

Activiteiten aanbod LIVIO TWEKKELERVELD

Aerobic en Stepaerobic NIEUW IN DE WIJK

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

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

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

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

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

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

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

Wijkwijzer Twekkelerveld
 VOOR AL UW VRAGEN OP HET GEBIED VAN ZORG, WELZIJN EN PARTICIPATIE
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4336190
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

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

Kosten lidmaatschap 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 3,75 per maand

Plusabonnement:  
€ 5,00 per maand

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

InformatieDMBE 
EN JEUGD EN ZO...

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zeggen ze. 
En wij hebben jeugd! Dankzij een mooie donatie van de commissie Initiatiefkracht 
voor wijk overstijgende ideeën die leven in Noord hebben we extra geld vrij kunnen 
maken voor de opleiding en promotie voor de jeugd in Enschede. 

Daar zijn we erg trots op want in het 
verleden besteedden wij hier ook al 
aandacht aan via de basisscholen 
projecten waar we de jeugd kennis 
laten maken met muziek. Tijdens 
deze projecten met een tiental lessen 
van enthousiaste docenten kan en 
mag iedereen muziek maken op een 
slaginstrument of blaasinstrument. De 
instrumenten worden door de DMBE 
beschikbaar gesteld en als klap op de 
vuurpijl is er na afloop van het project een 
uitvoering van wat ze geleerd hebben. Ze 
spelen dan ook samen. 

Je ziet ze glunderen maar ook de 
familieleden en ouders van de 
jeugdleerlingen zijn erg enthousiast. En 
er zijn regelmatig jonge mensen die het 
zo leuk vinden dat een vervolg bij onze 
vereniging aangaan. En ze gaan als een 
speer kan ik jullie zeggen! 

Muziek maken blijkt ook erg goed te zijn 
voor de ontwikkeling van de hersenen 
voor jong en oud, dus ook op hogere 
leeftijd heb je er gemak van en het 
blijft superleuk om te doen. Niet alleen 
van de uitdaging van de muziek maar 
ook de sociale contacten binnen de 
vereniging die bij ons ook ruim aan bod 
komen. Gezelligheid staat voorop, maar 
de prestaties op muziekgebied staan 
op een hoog niveau. Dus als je eens 
iets wilt proberen op muziekgebied, 
ongeacht je leeftijd, moet je bij DMBE 
zijn. Op de woensdagavond is dat 
leuk om te doen want dan is de hele 
vereniging aanwezig en kun je alvast 
iets van de sfeer opsnuiven en hoe we 
met elkaar omgaan. En iets te drinken 
kun je ook krijgen om het ijs te breken 
hoor. Het leerlingenorkest repeteert op 
de woensdagavond vanaf 18.30-19.15 

uur in ons gebouw aan de Herculesstraat 
10. En ze staan onder leiding van dirigent 
Tom Luttikholt die dit prima oppakt met 
de leerlingen en ook ruimte biedt aan de 
invulling van de repetitietijd.

Dit jaar hebben we ook weer meegedaan 
met een optreden bij het bokbierfestival 
in Zutphen. Het blijft een superbelevenis 
met een erg mooie optocht door Zutphen 
met oude voertuigen. Zowel mechanisch 
aangedreven als door paardenkrachten. 
Door omstandigheden moesten we dit 
jaar wat vroeger dan anders zijn vanwege 
verplichtingen van enkele leden. Daarom 
liepen we bijna vooraan in de optocht 
met nummer 9. Voor ons gingen oude 
motoren, oude fietsen, een shantykoor, 
oude toerwagen en de oude bierwagen 
van Grolsch getrokken door een stel 
prachtige paarden. Omdat we bijna 
vooraan liepen viel de paardenvijgen 
onderweg enorm mee, want dat is soms 
best laveren tussen al die strontbulten 
door. De optocht had verscheidene 
koetsen en wagens om naar te kijken en 
te bewonderen. En dat alles in de stijl van 
de tijd waaruit de wagens en voertuigen 
stammen. Aanrader om eens te gaan 
kijken. Oktober de eerste zondag van de 
maand dacht ik.

Nieuwe en vernieuwende muziek zijn 
we natuurlijk ook altijd mee bezig en 
dat brengen we meestal ten gehore op 
ons najaarsconcert. Dit jaar hebben we 
een behoorlijk uitdaging voor ons orkest 
met muziek in een arrangement van Erik 
Rozendom. Concentratie stukje voor de 
leden en tot het eind blijft het interessant 
met vele ritme variaties en bijzondere 
akkoorden. 16 november komt ook 
Sinterklaas weer zijn opwachting maken 
in Enschede en dan is de Pietenband 

España Musica weer van de partij. 
Ruim voor de tijd wordt de muziek weer 
ingestudeerd en een nieuw liedje hoort 
daar natuurlijk ook bij. Jullie kunnen het 
bij de intocht horen en bij de diverse 
optredens in de winkelcentra waar de 
Sint aanwezig is met zijn España Musica.
De Ooster Bloaskapel is ook weer druk 
want het carnaval staat ook weer voor 
de deur en de nieuwe muziek is ook 
binnen. Tegenwoordig staat de kapel bij 
repetities onder de deskundige leiding 
van Tom Brouwer. 

Ons Twirlteam DMBE gaat ook als een 
speer en de diverse dames doen zowel 
solo als in groepsverband mee en halen 
weer regelmatig erg mooie prijzen en 
lof van de jury. Tegenwoordig hebben ze 
ook een geweldig mooi trainingspak, Zo 
staan ze er netjes bij en kunnen ze volop 
genieten van de warmte die deze pakken 
afgeven. In Almere was de presentatie 
van de trainingspakken en de dames 
hebben het prima gedaan daar door hun 
uitstekende prestaties en presentaties. 
Als ze aan het Nederlands Kampioen-
schap mee doen stralen ze met die 
mooie trainingspakken ook een mooie 
eenheid uit.

Stageband gaat natuurlijk ook gewoon 
zijn gangetje en speelt de sterren van de 
hemel. Dus als er geen ster meer aan de 
hemel staat is het hun schuld.

Ze hebben weer leuke muziek op de 
standaard staan die niet al te moeilijk is 
en goed in het gehoor ligt en die ze ook 
zelf fijn vinden om te spelen. Hier en daar 
is het voor enkelen een goede uitdaging 
om weer nieuwe ritmes te leren of 
nieuwe noten. Maar ze blijven doorgaan 
en de dirigent Bennie Brouwer heeft de 
wind er goed onder. Bennie Brouwer? Ja, 
de vader van Tom Brouwer. Rick Brouwer 
is ook een zoon van Bennie en hij speelt 
niet onverdienstelijk op de trombone 
tegenwoordig. In het verleden is hij 
begonnen op trompet evenals zijn broer 
Tom. De familie Brouwer is een muzikale 
familie en daar hebben we er meer van 
binnen de DMBE.

Er komen weer supergezellige, maar ook 
erg drukke tijden voor de DMBE aan. 
We doen het gewoon allemaal met veel 
plezier en als het goed is gaan we ook 
met de lampionoptocht mee doen op het 
Twekkelerveld. Lekker in de buurt.

Hier laten we het voorlopig even bij.

Tot Twekkelerveld,
Mooijn Jan.

Circus Tijdgeest WORKSHOPS
 Op Maandag en Dinsdag organiseert 

circus Tijdgeest workshops circus in het 
gebouw van Speeltuin Kozakkenpark.
Maandag 15:00-16:30 voor iedereen en 
van 19:00-20:30 vanaf 16 jaar en ouder

Dinsdag 15:00-16:30 wederom voor 
iedereen. Kosten € 1,50 pp. Wil je 
3 keer gratis meedoen dat kan via 
aanmelding bij Sjors Sportief.

Met vriendelijke groet 
Namens Circus Tijdgeest
Hans Rutjes. www.distephano.nl
Winnaar De Gouden Roos 2019
https://www.facebook.com



Als Bewonersplatform horen we graag van 
u als bewoner wat u van de wijk vindt. Waar 
u zorgen over heeft, blij van wordt of waar 
u graag zelf mee aan de slag zou willen. 
Bewoners weten ons steeds beter te vinden, 
maar dat kan natuurlijk altijd beter. Zelf blijven 
we ook het gesprek aangaan met bewoners en 
organisaties in de wijk, en bemoeien ons met 
ontwikkelingen. 

ONTMOETING IN DE WIJK
In de vorige wijkkrant stond ene uitgebreid 
verslag over het onderzoek wat we gedaan 
hebben in de wijk rondom ontmoeting. 
Inmiddels zijn er gesprekken gaande over de 
invulling van een deel van de Paulusschool. 
Hier kunnen bewoners straks met vragen 
terecht en is ook plek is voor activiteiten 
voor en door bewoners. We hopen dan dat er 
in november een eerste start gemaakt kan 
worden. Houd onze Facebookpagina in de 
gaten voor het laatste nieuws hierover. Heb 
je deelgenomen aan het onderzoek en heb je 
aangegeven op de hoogte te willen blijven dan 
ontvang je mail van ons hierover. Wil jij dit ook, 
stuur dan even een berichtje naar info@bept.
nu 

ONZELFSTANDIGE BEWONING
Na onze oproep in de wijkkrant hebben een 
aantal bewoners gereageerd met zorgen 
over onzelfstandige bewoning. We zijn daar 
met de gemeente gaan kijken en de reacties 

worden nu gebundeld. Een van onze eerste 
bewonersavonden was over onzelfstandige 
bewoning. Een onderwerp wat al lang leeft 
in de wijk. Wij volgen nieuwe aanvragen 
op de voet, hebben vragen bij de gemeente 
neergelegd. Wij maken ons zorgen over de 
leefbaarheid in de wijk, in de zin dat je merkt 
dat steeds meer bewoners zich tijdelijk in 
Twekkelerveld vestigen. Bijv door de lage 
huur, de diverse vormen van begeleid wonen 
en verhuur aan studenten. Op zich is dat ook 
prima, maar er moet wel een zekere balans 
zijn. Meldingen en vragen over dit onderwerp 
blijven welkom. Wordt vervolgd!

HEB JIJ AL GEBEPT MET BEPT? 
Heeft u zelf een onderwerp waar u 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 

Ook vind je ons op Facebook als Bewoners-
platform Twekkelerveld. We hebben meer dan 
100 volgers nu, maar daar kunnen er altijd nog 
meer bij;

Patrick, Jacqueline, Marieke

Ze staan in heel Nederland. De 
bekende grijze transformatorkasten. 
Noodzakelijk, maar geen aanwinst voor 
het straatbeeld. In de Enschedese wijk 
Twekkelerveld hebben ze daar wat op 
gevonden en zijn ze omgetoverd tot echte 
kunstwerken. Dertien trafokasten zijn 
door twaalf verschillende professionele 
kunstenaars beschilderd. Doel van de 
‘kunst-actie’ is de wijk meer kleur te 
geven en graffiti en aanplakbiljetten 
tegen te gaan. 

Kleurige bloemen, prachtige vogels, fraaie 
uitzichten en opvallende gezichten. Het 
is een greep van wat er op de kasten 
geschilderd is. Alle elementen zijn in de 
wijk terug te vinden. Het project was een 
initiatief in het kader van ‘Buurt in Actie’. 

‘‘Verfraaiing van het straatbeeld is hierin 
het voornaamste doel’’, stelt Chantal 
Euverman van de gemeente Enschede. 
‘‘De twaalf kunstenaars hebben zich 
laten inspireren door de omgeving en de 

bewoners. De bewoners hebben dan ook 
een grote invloed gehad op het project. 
Door de gesprekken met kunstenaars 
konden zij hun eigen inbreng geven 
aan de trafo-kast bij hen in de buurt. 
Uiteindelijk zijn de kasten prachtige 
aanwinsten geworden voor de wijk.’’

Regelmatig komen we berichten tegen 
in de media over het beschilderen van 
schakelkasten.

Kennelijk hebben we 9 jaar geleden 
niet voldoende aan de weg getimmerd. 
Daarom willen we graag nog even 
teruggrijpen op deze gebeurtenis en 
laten zien wat er 9 jaar geleden tot 
stand is gebracht. De foto’s spreken voor 
zichzelf.

  

Zoek de spanning op in Twekkelerveld

Nieuws van
het Bewonersplatform 

Twekkelerveld


