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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 gefabriceerde kersthuisjes, 
die met steun van “Initiatiefkracht” door vrijwilligers 
uit de wijk zijn gemaakt. De huisjes kunnen worden 
gehuurd in 4 en 2 meter. Daarnaast 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 kerstent 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 Silokerk, 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? 
Mail naar: samentwekkelerveld@gmail.com

Organisatie  
Samenwerkingsverband 
Twekkelerveld

Kerstmarkt
TWEKKELERVELD

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

DE BEZORGERS EN REDACTIE

 VAN WIJKKRANT TWEKKELERVELD 

WENSEN AL ONZE ADVERTEERDERS EN LEZERS

prettige kerstdagen en 

een gezond 2020!

WWW.KWEKERIJVIJE.NL

POMPSTATIONWEG 
ENSCHEDE 

ZIE ook 
onze 
web-
shop! iedere 

dag
geopend



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 
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VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG 

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

Boensma ijzerwaren online vuurwerk winkel

uw vuurwerk specialist

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

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

nu ook te bestellen via: www.boensma-vuurwerk.nl
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Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

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

inruil en financiering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

vAKANTIE chEqUE KAdO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

dEcEMbEr KAdO MAANd!

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

• ELEKTROTECHNIEK
• NEN 3140 KEURINGEN
• NEN 1010 KEURINGEN
• DATANETWERKEN
• INBRAAKBEVEILIGING
• CAMERABEWAKING



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 
7 jan | 4 feb | 10 mrt | 14 apr 
12 mei | 9 jun | 1 sep | 29 sep  
27 okt | 24 nov

VERSCHIJNINGSDATA
21 jan | 18 feb | 24 mrt | 28 apr 
26 mei | 23 jun | 15 sep | 13 okt 
10 nov | 8 dec

Colofon

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Monkey Town terug in Enschede

3
Op 23 november was het dan zover, 
de Grande opening van dit prachtige 
speelpark. We werden bij binnenkomst 
meteen voorzien van een heerlijk kopje 
koffie. Het was toen al een gezellige 
drukte ook in het restaurant gedeelte.

Daar hebben Pa of Ma een prima 
overzicht over wat hun kroost allemaal 
uitprobeert. Wethouder Jurgen van 
Houdt verrichtte om 10 uur de officiële 
opening om samen met de 10 jarige 
William en 7 jarige Romée het lint door 
te knippen. Bijgestaan door de mascotte 
van Monkey Town, Oehlie. Het moet 
voor de eigenaren Daley de Meij en Guus 
van Loenen een prettige happening zijn 
geweest om zoveel kinderen te kunnen 
begroeten. We hopen dat dit indoor 
speelparadijs een langere tijd juist voor 
de jongere jeugd als de voorgaande 
uitbaters. Ook even gevraagd aan de 

verhuurder van o.a. dit pand hoe hij er 
tegenaan kijkt. Voorheen was het nl. 
nogal snel weer gesloten maar dat lag 
meer in het feit dat de uitbaters niet 
zoveel ervaring hadden.

Nu is er specifiek gezocht naar ervaring 
en mag ook wel want deze organisatie 
heeft namelijk ruim 40 Monkey Town 
speelparadijzen over Nederland ver-
spreidt liggen. 

Op de foto’s een indruk van de speel-
toestellen.

Wat is er voorhanden, allereerst springt 
de prachtige en groot uitgevallen 
doolhof op met onderin een ruimte 
voor lasergame. Verder een trampoline 
met veel mogelijkheden. Een minibaan 
met elektrische autootjes een 
kinderspeelhoek voor de allerkleinsten. 

Voor u of jou een prima restaurant zodat 
u de tijd op een prettige manier kunt 
doorbrengen.

LASERGAME EN TRAMPOLINES
De vestiging is ontwikkeld door drie 
ondernemers die meerdere indoor 
recreatiefaciliteiten in beheer hebben. 
Hun ervaring heeft er volgens 
woordvoerder Micha Reij dan ook voor 
gezorgd dat er een unieke vestiging 
staat in Enschede; “Op basis van 
eerdere ervaringen is er in Enschede een 
vestiging neergezet met enkele unieke 
eigenschappen. Er is een extra grote 
peuterzone, een lasergame en is er een 
trampolinepark met schuine wanden.”

PRAKTISCH 
Monkey Town Enschede is gevestigd 
op Go Planet in Enschede en beschikt 
dus over ruim voldoende gratis 

parkeergelegenheid. Men is dagelijks 
geopend van 09:00 tot 18:00. De deuren 
openen op 23 november dan ook om 
09:00, waarna iedereen om 10:00 voor 
het grote speeltoestel samenkomt 
voor de openingsceremonie. Gasten die 
geen prijswinnaar zijn via een actie zijn 
dus ook om 09:00 van harte welkom 
en kunnen een regulier ticket aan onze 
kassa kopen. Kinderen betalen € 7,95 
toegang en volwassenen zijn gratis. 
De peuterochtend op doordeweekse 
dagen met binnenkomst voor 11:30, 
met uitzondering van vakanties en 
feestdagen, gaat € 4,95 kosten voor 
kinderen van 1 tot en met 3 jaar. Zie voor 
alle informatie www.monkeytown.eu/
enschede.

Nieuwsgierig? Kom langs en geniet van 
de mogelijkheden.



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

Circus tijdgeest krijgt podium 
in kerstcircuspiste

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

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

369

bestaat 90 jaar

90 DAGEN FEEST!

Vakkundig advies 
Premium Service  
Directe levering

790
JUBILEUM

aanbieding

790

4K UHD LED Smart TV 43PUS6504/12
• HDR 10+ • 1000 Picture Performance Index 
• Pixel Precise Ultra HD • Dolby Vision en Dolby Atmos
• SAPHI besturingssysteem • Micro Dimming

43"
108 cm

469.-

MOVE
De duurzame smart speaker
met batterij waarmee je 
buiten én binnen kunt luisteren.     

• Krachtige draadloze Smart speaker 
• Muziek waar jij het wilt!
• Helder en gedetailleerd geluid 
• Eenvoudig bedienen via 
    Sonos-app, AirPlay 2 of je stem.

De duurzame smart speaker

buiten én binnen kunt luisteren.

• Krachtige draadloze Smart speaker 

• Helder en gedetailleerd geluid 

    Sonos-app, AirPlay 2 of je stem.

Briljant geluid, overal.

NIEUW

AutoDose, uit liefde voor je kleding
Nooit te veel en nooit te weinig wasmiddel
doseren met AEG AutoDose. Dankzij de intelligente 
AutoDose-technologie wordt precies de juiste
hoeveelheid wasmiddel toegevoegd aan iedere 
wasbeurt. De beste zorg voor je kleding, geheel 
automatisch. Vertrouw daarom op AEG AutoDose, 
uit liefde voor je kleding!

 
          
Wasmachine L6FBAuto
• AutoDose : Automatisch doseren • ProSense technologie • Bedienen via 
    My AEG-Care App • SoftPlus • Eco wasprogramma • 1400 toeren • Startuitstel 
• Sensorgeregelde waterdosering

9KG

JUBILEUM
aanbieding

790

uit liefde voor je kleding!

+

43PUS6504/12

339
JUBILEUM

aanbieding

339

Openingstijden 
feestdagen

 
Dinsdag 24 december 

09:00 - 19:00 uur 

Woensdag 25 december 
Eerste Kerstdag

 Gesloten 

Donderdag 26 december 
Tweede Kerstdag 
12:00 - 20:00 uur 

Dinsdag 31 december 
8:00 - 17:00 uur
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Circus tijdgeest krijgt podium 
in kerstcircuspiste

Wie met circuskunsten werkt ziet een 
hele andere kant van circus. Hans 
Rutjes kan wel een halve dag vullen met 
het praten over de wonderlijke effecten 
van spelen met circusmaterialen en 
beoefenen van circuskunsten. Hans is 
een van de drijvende krachten achter 
de Enschedese Circusschool Tijdgeest, 
die na jaren op een laag pitje weer 
helemaal actief is.

‘‘Het belangrijkste is wat circuskunsten 
eigenlijk met je doen. Je leert 
samenwerken, jezelf presenteren, je 
krijgt er een mooi portie zelfvertrouwen 
van en je wordt bijdehand, letterlijk en 
figuurlijk. Maar ook het sociale aspect is 
belangrijk. Een circusshow doe je nooit 
alleen dus je moet samenwerken om 
met andere mensen een lopende show 
in elkaar te zetten. Circus is een stukje 
gereedschap om met jeugd, jongeren 
oudere mensen te werken aan wat 
nodig is, een leukere maatschappij’’, 
weet Rutjes uit ervaring.

MET EEN BEPERKING
Rutjes raakt niet uitgepraat over de 
voordelen: “In de huidige cultuur 
leeft bijna iedereen met zijn mobieltje 
in de hand langs elkaar heen. Het 
voordeel van circus is: Je doet het met 
je handen, voeten, benen, hele lijf. 
Ook je kan met alle soorten mensen 
circus doen. Verstandelijk beperkt, 
lichamelijk beperkt, dan merk je dat 
juist die categorie een ontzettend groot 
doorzettingsvermogen heeft. Ze willen 
niets liever dan zichzelf bewijzen en 
meer kunnen dan alleen maar bekeken 
worden. Mensen met en zonder een 

beperking voelen zich maatschappelijk 
geaccepteerd als ze wat kunnen, je 
kunt je er heel mooi mee ontwikkelen”.

RESULTATEN BOEKEN
Circus Tijdgeest bestaat sinds 1988, 
een tijdje is het stil geweest met 
de activiteiten van het circus. Sinds 
twee jaar beschikken ze over een 
vaste locatie en dat biedt een aantal 
voordelen.  Rutjes: ‘‘We worden nu 
herkenbaar in Enschede. Tot nu toe 
werden er wel workshops gegeven 
maar kinderen konden niet verder 
bouwen aan kunstjes en dat kan nu 
wel. De leerlingen bereiken hierdoor 
een hoger niveau’’.

Met de aangeschafte circustent 
worden af en toe voorstellingen en 
workshops gegeven, maar Rutjes is 
nog niet helemaal tevreden. ‘‘We doen 

nu eigenlijk te weinig voorstellingen 
in de eigen circustent.  In mei en 
herfstvakantie en we hebben een 
circus-doe-mee project, dan plannen 
we ook een aantal shows, daarmee 
boeken we de beste resultaten. 
Daarmee zet je de puntjes op de i’’. De 
positieve stress die de aanwezigheid 
van publiek met zich meebrengt maakt 
dat mensen boven zichzelf uitstijgen. 
Dat is de enige reden dat ik circus doe: 
om mensen de mogelijkheid te geven 
om zichzelf op een positieve manier te  
ontdekken en te verbeteren”.

ENSCHEDE HEEFT ZOIETS NODIG
Het aantal deelnemers bij Circus 
Tijdgeest is groeiende en Rutjes zit 
vol ambitieuze plannen. ‘‘We gaan 
voor een eigen gebouw en ik wil dat 
binnen nu en twee jaar gerealiseerd 

hebben. Op de huidige locatie kunnen 
we twee middagjes in de week circus 
doen en dat is gewoon te weinig. Een 
stad als Enschede heeft gewoon zoiets 
nodig. In het 32-jarige bestaan van 
het jeugdcircus zijn wel incidentele 
projecten georganiseerd en alles is zelf 
verdiend bijna zonder bijdragen van 
buiten af. De tent en het materiaal is 
met bloed zweet en tranen bij elkaar 
gesprokkeld. Nu voor het eerst wordt 
subsidie aangevraagd bij de gemeente. 
Om nu de huur te kunnen betalen 
moeten externe circusworkshops 
worden georganiseerd, dus het zou 
wel wat makkelijker worden als die 
financiële steun er komt.  Dan is het ook 
mogelijk om mensen aan te trekken 
die speciale vaardigheden laten zien. 
Probeer maar eens prodeo zo iemand 
te vinden’’.

Tijdgeest krijgt van Kerstcircus 
Enschede de kans om de kunsten in een 
echte circuspiste aan een wat breder 
publiek te laten zien. Dat gebeurt in 
de einlass van de shows van 3 januari. 
Voor het publiek misschien leuk om 
wat eerder te komen om deze talentjes 
te zien optreden. Voorafgaand aan 
beide shows van 11.00 en 15:00 uur 
zullen zij een optreden verzorgen.

Nieuwe Prinses de gifkikkers
Afgelopen zaterdag 07 december is er 
in het restaurant van de Pathmoshal 
afscheid genomen van onze hoogheden.

Bij de senioren was Prins Patrick en zijn 
secretaris Marco die het veld moeten 
ruimen en bij de jeugd gingen Prins 
Sem met zijn Prinses Mara het veld 
ruimen. Zij werden namens de leden en 
het bestuur hartelijk bedankt voor hun 

geweldige inzet het afgelopen jaar.

In een bomvolle zaal werd om 23.00 
uur de nieuwe hoogheid uit de hoed 
getoverd bij de senioren.

Princes Jannie gaat dit jaar het narren 
volk van de gifkikkers voor en tot haar 
hofdame kwam haar vriendin Belinda 
tevoorschijn. 

De dames hebben zelfs een hof 
chauffeuse en dat is de andere vriendin 
Andrea.

Samen gaan ze voorop in het feest 
geruis onder het motto.

Door kriej proat van.

Wat is er te doen in november HUISKAMER VAN DE WIJK
WOENSDAG 11 DECEMBER
Koffieochtend van 10.00- 12.00 uur. 
Binnenlopen voor een praatje en kopje 
koffie. 

VRIJDAG 13 DECEMBER 
spelletjesmiddag voor jong en oud van 
14.00 -15.00 uur

WOENSDAG  18 DECEMBER
Koffieochtend van 10.00-12.00 uur. 
Vanochtend bakken we heerlijke verse 
kniepertjes met slagroom voor bij de 
koffie.

VRIJDAG 20 DECEMBER: 
spelletjesmiddag voor jong en oud van 
14.00 -15.00 uur

DONDERDAG  12, 19 DECEMBER
Diamond painting, 13.30-15.00 uur. 
Informeer naar de mogelijkheden om 
mee te doen

VRIJDAG 27 DECEMBER
Spelletjesmiddag voor jong en oud 14.00-
15.00 uur

We zijn op dinsdag 24 december tot 
12.30 uur open en dinsdag 31 december 
zijn we gesloten.

VRIJDAG 3 JANUARI
spelletjesmiddag voor jong en oud van 
14.00 -15.00 uur.

WOENSDAG 8 JANUARI
Koffieochtend van 10.00-12.00 uur. 
Binnenlopen voor een praatje en kopje 
koffie. 

BIBLIOTHEEK TWEKKELERVELD
Zonstraat 1, 7521 HD Enschede 
T. 053 430 9039
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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.

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:  11 december, knutselen voor 

kerst
Woensdag:  18 december, knutselen voor 

kerst 
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
 3 JANUARI 2020

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

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de maand 
houden we een gezelligheidsbingo met 
leuke prijzen. De kaarten kosten € 2,50 
per stuk, de briefjes voor de hoofdprijs 
kosten €1,50 per stuk. We hebben 
boodschappentassen, vleesschotels en 

koffie als prijzen. De hoofdprijs is 2 x €55,-.  
Zaal open 18.30 uur.
Vrijdag : 20 december, gezellige kerstbingo 
Vrijdag : 27 december oudejaarsbingo 

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

WIJ WENSEN IEDEREEN 
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR!

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 3 januari 2020

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 14-12 en 28-12 zijn de laatste 
dansavonden voor dit jaar. Zaterdag 25-01 
is er weer de eerste normale dansavond 
in 2020. 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.

KERSTBAKJES MAKEN
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.

IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN 
EEN GOEDE JAARWISSELING!

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



Onze bovenbouwgroep heeft mee-
gedaan met het project Kids4Twente. 
De kinderen kregen de opdracht 
energie op de wekken met behulp van 
licht, wind of water. Onze groep heeft 
voor alle drie mogelijkheden goede 
ideeën bedacht.

Tijdens de grote finale-dag op 
vliegbasis Twenthe lukte het de 600 
leerlingen van Consent-scholen om 
samen genoeg energie op te wekken 
om de grote machines in Hangar 11 
aan de praat te krijgen.

Met de deelname aan projecten als 
Kids4Twente willen we de kinderen 
leren zichzelf nieuwsgierige vragen 
te stellen, met nieuwe oplossingen 
komen, samenwerken en doorzetten 
tot het lukt. Allemaal belangrijke 
vaardigheden die kinderen in hun 

verdere leven nodig hebben.

Onze kernwaarden zijn niet voor niets: 
Nieuwsgierigheid, talenten (zelf) zien, 
jezelf kunnen zijn, respectvol en geluk.

De hele school is in de ban van het 
Sinterklaasfeest. Maar natuurlijk gaan 
de andere thema’s ook gewoon door.

In de groepen 5 en 6 werken de 
leerlingen aan het thema “het leven in 
en rond het water”. Ze leren alles over 

het weer en het klimaat en ze leren van 
alles over planten en dieren en hoe ze 
functioneren in hun omgeving.

Er zijn ook praktische opdrachten 
die je kunt doen. Er zijn regenmeters 
gemaakt van flessen. Hiermee kunnen 

de leerlingen de hoeveelhied regen 
meten die valt. Ze staan nu nog binnen 
in het lokaal. Er moet nog een veilige 
plek buiten worden gezocht.””””
Ook hebben ze een tekenopdracht 
gekregen: teken in perspectief de 
onderwaterwereld (een gang met 

een aquarium rondom). Dat was best 
moeilijk, maar het is erg goed gelukt!

Wij wensen alle lezers van de wijkkrant 
goede feestdagen en een Gelukkig 
Nieuwjaar!

Project Kids4Twente  BIJ O.B.S. TWEKKELERVELD

Nieuws vanuit de Zevenster

Iggyfair OP DE BS PAULUS
Op 20 november 2019 is er een speciale 
markt + veiling gehouden op de 
Paulusschool voor Iggy. 

Iggy zit in groep 7 van de BS Paulus en 
heeft een hele vervelende periode achter 
de rug van veel ziekenhuisbezoeken, 
operaties en controles.

Om Iggy en zijn ouders een hart onder 
de riem te steken is er een “Iggyfair” 
georganiseerd.

Er waren veel leuke kraampjes en leuke 
activiteiten zoals: cupcakes versieren, 
oliebollen halen, een kerstbal met je 
naam erop geplakt, leuke gehaakte 
popjes enz. Er was ook een veiling waar 

je leuke dingen kon winnen zoals: een 
dagje meedraaien in groep 1 of 2, een 
zelfgemaakte appeltaart, een pianoles, 
een kinderboek naar eigen keuze, een 
ballonnenkrans, een kerstkrans, een 
mega chocolade letter”en als hoogtepunt 
van de veiling bieden op een taart gooien 
in het gezicht van de directeur. Daar 
werd maar liefst 35 euro op geboden. 

Op 27 november 2019 hebben de ouders 
en Iggy een cheque gekregen waarop de 
de opbrengst van de veiling staat. De 
cheque is gemaakt door de kinderen van 
groep 7. Er komt ook nog een festival 
voor Iggy op 30 november 2019.

Jara Oldejans
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De Brugger Zangers JAARLIJKSE KERSTCONCERT



Het Abraham Ledeboerpark is een fraai 
’kampenlandschap’: karakteristiek 
Twents land op nog geen kilometer 
van hartje Enschede.

Als een mantel omarmt landgoed 
’Het Wageler’ (46 ha.) het Abraham 
Ledeboerpark. Het Wageler is te 
herkennen aan een kleinschalige 
afwisseling van akkers, graslanden, 
houtwallen, bosjes, boerderijen, beken 

en ruigten. Van 1880 tot 1956 stond in 
het centrale deel van het landgoed een 
villa van de familie Ledeboer. De tuin is 
in 1880 aangelegd naar ontwerp van 
Dirk Wattez. Een poort uit datzelfde 
jaar, met twee beelden van adelaars op 
de zuilen aan weerskanten, verschaft 
toegang tot het park.

Het Abraham Ledeboerpark wordt 
gekenmerkt door onder andere 

het Koetshuis, de Mammoetboom, 
Rodondendrons en diverse boom-
partijen, de vijvers en de toegangspoort 
met de herkenbare adelaars en 
rozen. In het park is ook het uit 
Usselo afkomstige Los Hoes ’Het 
Lammerinkswönner’, dat tegenwoordig 
als milieu-educatiefcentrum dienst 
doet, te vinden.

In het park dienen de honden aangelijnd 
te zijn. Het park is geopend tussen 
zonsopgang en zonsondergang.

CONTACT
Abraham Ledeboerpark
Hengelosestraat 325
7521 AD Enschede
www.ledeboerpark.nl

Fraai ’kampenlandschap’: 
karakteristiek Twents land

Zondagsvrijwilligers Het Lammerinkswönner
Wij zoeken gastheren en -vrouwen 
die het leuk vinden om in ons team te 
komen werken!

KUN JIJ:
-  eens per maand werken op zondag 

van 13:00 tot 17:00
- samenwerken als duo
- verantwoordelijkheid dragen
- zelfstandig werken
-  beschikken over goede contactuele 

vaardigheden
- koffie en thee zetten en serveren
- goed om gaan met kinderen
- affiniteit met de natuur hebben

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je bent gastheer of gastvrouw in 
bezoekerscentrum het Lammerinks-
wönner in het Abraham Ledeboerpark. 
Op zondagmiddag open je het 
bezoekerscentrum en zet je alle spullen 
klaar. Je serveert koffie, thee, ijs, ranja, 
warme chocomelk op verzoek. Je zorgt 

voor een prettige sfeer. Je beantwoordt 
vragen over de boerderij, de moestuin, de 
kruidentuin en het park. 

In het bezoekerscentrum zijn door het 
jaar heen verschillende natuur educatieve 
tentoonstellingen voor kinderen van 
het basisonderwijs, van januari-maart 
staan er dieren op stal als onderdeel van 
een educatief project. Als gastvrouw/
gastheer betrek je de kinderen bij de 
tentoonstellingen en beantwoord je hier 
vragen over, het is daarom van belang 
dat je bereid bent om je te verdiepen in 
de verschillende thema’s die tijdens de 
tentoonstellingen voorbij komen.
In de toekomst willen wij activiteiten 
gaan organiseren op de zondagen, die 
jij als gastvrouw/gastheer aanbiedt en 
begeleidt.

Heb je interesse of vragen? Neem dan 
contact op met Barbera tel. 06 28354110 
of mail naar b.quist@enschede.nl
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De Brugger Zangers JAARLIJKSE KERSTCONCERT

Het mannenkoor De Brugger Zangers 
geeft op woensdag 25 december 
2019 (eerste kerstdag) zijn jaarlijkse 
kerstconcert in de Protestantse kerk, 
Gronausestraat 1200 te Glanerbrug. 

Dirigent Carlo van den Beld en zijn 
zangers leveren dit jaar traditiegetrouw 
weer een zinvolle bijdrage aan de 
kerstbeleving. 

De medewerking van mezzosopraan 
Anouk Snellink en vocalgroup Multiple-
Voices staat garant voor een bijzondere 
gebeurtenis. 

Ook nu weer zal pianist John Hondorp op 
vakkundige wijze koor en gasten laten 
schitteren in hun optreden.

Een bezoek zal ongetwijfeld uw 
kerstgevoel versterken en een prima 

afronding zijn van deze sfeervolle dagen.
De uitvoering begint om 15.00 uur en de 
toegangsprijs kunt u zelf bepalen door 
middel van een vrije geldelijke bijdrage.

Mannenkoor te Glanerbrug, opgericht 28 
oktober 1955



 

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
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U
T
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E
L
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L

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!
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Fysiotherapie 2020

WAT ZIT IN DE BASISVERZEKERING 
EN WAT NIET?
Veel zorgvormen zijn gedekt uit de 
basisverzekering. Soms zit fysiotherapie 
hier wel in en soms niet. Hieronder 
maken wij duidelijk wat er wel vergoed 
wordt uit de basisverzekering en wat 
niet.

WEL VERGOED UIT DE 
BASISVERZEKERING
Fysiotherapie aan volwassenen die een 
chronische aandoening hebben. Deze 
staat op de “lijst Borst” ook we de 
chronische lijst genoemd. Er is sprake 
van een volledige dekking pas na de 20e 
behandeling. De eerste 20 behandelingen 
gaan uit de aanvullende verzekering voor 
fysiotherapie. Is deze er niet dan moet de 
patiënt deze uit eigen zak betalen.

Mocht u artrose hebben in uw heup of 
knie en heeft u een verwijzing van uw 
arts, dan wordt dit voor 12 keer uit de 
basisverzekering vergoed.

Dit geldt ook als u bent doorverwezen 
voor fysiotherapie bij claudicatioklachten, 
dan worden de behandelingen 37 keer 
uit de basisverzekering vergoed. 

Let op; alle fysiotherapie uit de 
basisverzekering wordt verrekend met 
uw eigen risico. 

NIET VERGOED UIT DE 
BASISVERZEKERING
Alle overige fysiotherapie aan 
volwassenen wordt niet vergoed uit 
de basisverzekering. Hiervoor moet 
een aanvullende verzekering worden 
afgesloten waar fysiotherapie in zit. 

GEDEELTELIJK VERGOED UIT DE 
BASISVERZEKERING VOOR JONGEREN 
ONDER DE 18 JAAR

Fysiotherapie aan jongeren onder de 
18 jaar zonder chronische indicatie 
krijgen de eerste 9 behandelingen 
vergoed. Dit kan na toestemming met 
de verzekeraar verlengd worden met nog 
eens 9 behandelingen. Daarna vind er 
vergoeding plaats vanuit de aanvullende 
verzekering. 

Kortom er zijn nog al wat regels en 
uitzonderingen. In uw verzekeringspolis 

kunt u hier ook alles over vinden. Mocht 
u nog vragen hebben naar aanleiding 
van dit artikel, dan mag u altijd met ons 
opnemen.

FYSIOTHERAPIE DE BLEEK
Gezondheidscentrum Twekkelerveld 
053- 435 89 92
info@fysio-debleek.nl

Bij deze het activiteiten aanbod van 
Livio Twekkelerveld voor senioren. U 
bent van harte welkom om hier aan 
deel te nemen. Voor al onze activiteiten 
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. 

13 DECEMBER - KERSTMARKT
Livio sluit ook dit jaar 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

19 DECEMBER -  ONTSPANNINGSAVOND
Deze maand kunt u genieten van een 
optreden van muziek & meezingkoor 
‘Goed Gemutst’ met gezellig 
kerstmuziek. Het koor verschijnt geheel 
in stijl met Charles Dickens kleding. 
Kom even gezellig binnen lopen. 
Kosten: €3,50 
(inclusief een hapje en drankje)
Tijd 19:30 - 21.30 uur
Plaats: Grand Café

21 DECEMBER - OPTREDEN 
TWEKKELERVELD KOOR
Deze middag is er een optreden van 
ons eigen Twekkelerveld Koor. In de 
pauze kunt u een drankje kopen aan de 
bar. 

Kosten: gratis
Tijd 14:30 - 16.00 uur
Plaats: Grand Cafe

24 DECEMBER 
MIDWINTERHOORNBLAZER
Vanavond zullen de midwinterhoorn-
blazers in de tuinen van het 
twekkelerveld de midwinterhoorn ten 
gehore brengen. 
Tijd: 19:00 uur

30 DECEMBER - OUDEJAARSFEEST
Deze middag zullen we er een gezellig 
middag van maken. U kunt een drankje 
kopen aan de bar en er worden hapjes 
geserveerd. Ook is er stemmige live 
pianomuziek aanwezig.
Kosten: gratis
Tijd 14:30 - 16.00 uur
Plaats: Grand Café

7 JANUARI - BINGO
Elke eerste dinsdag van de maand is 
er Bingo. U kunt de gehele avond met 
uw kaarten 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 euro per kaart
Tijd 19:30 - 21:30 uur
Plaats: Grand Café  

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

Activiteiten aanbod LIVIO TWEKKELERVELD

Nieuws vanuit de wijkbudgetten
Het jaar is bijna voorbij en we hebben 
weer mooie aanvragen voorbij zien 
komen.

Het Samenwerkingsverband die 
ervoor gezorgd heeft dat er carnaval, 
zomerfestival, Halloween, sinterklaas en 
kerst in de wijk is gevierd. Bloembakken 

bij de Otto van Taverenstraat. Drie AED’s 
in de wijk en wel aan de Mercuriusstraat, 
speeltuin Het Heelal en de Melkweg. De 
vierde is in bestelling en gaat komen in 
het Zwik, met de locatie zijn we bezig.

Dan is er nog een bloemschikmiddag 
voor de kerst voor de bewoners van Livio.

We kunnen nog wel meer vermelden 
maar dan wordt het een heel lang 
verhaal. Natuurlijk hopen we weer op 
mooie aanvragen in het nieuwe jaar.

Wij van de wijkbudgetcommissie wensen 
alle bewoners van het Twekkelerveld een 
hele fijne kerst toe.

En natuurlijk een prettige jaarwisseling 
en een gezond 2020.



De Reparatiekamer
Er is geen reparatiekamer in januari 2020 
i.v.m. nieuwjaarsactiviteiten bij Livio. De 
volgende keer is het weer op de eerste 
dinsdag van de maand februari bij Livio 
in het Grant Café.

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

Elke eerst dinsdagmiddag 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!

Vanaf 1 januari 7 dagen per week open!! 

Op veler verzoek openen wij vanaf 1 janauri 2020 onze deuren óók op zaterdag! Een extra mogelijkheid om een training mee te pakken 
en fris het weekend te starten!      => => =>   Motivatie gevonden na het lezen van dit stuk? Kom je dan even langs? Er is altijd verse koffie!

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

Uniek in zijn soort en toch vertrouwd…. via de keuken naar binnen bij Vital Focus. 

Vital Focus vraagt aandacht van de sporter die nergens een leuke plek kon vinden… die zich verdwaald voelde in grote zalen vol 
toestellen en imposante sporters… die afhaakte vanwege drukte, herrie, gemiste aandacht of te weinig resultaat. “Ken jij Vital Focus al? 
Weet jij dat er nu ook een sportschool is waar het écht anders gaat? Waar jij géén nummer bent? Maar aandacht verdient? Waar je via 
de keuken binnen wandelt zonder pasje of chip? Het is tijd voor vernieuwde voornemens in 2020!!”

Groepslessen voor jong & oud! 

Voor elke leeftijd een passende training… dat is het aanbod. Zo is het lesrooster wegens succes uitgebreid met nóg een Vital 60’s les. 
Een afwisselende training voor de 60-plusser, waarbij kracht, uithouding, evenwicht en lenigheid elkaar afwisselen.  Daarnaast loopt het 
storm bij de Kids Bootcamp op vrijdagmiddag! We leren kinderen tussen de 6 en 12 jaar werken met hun eigen lichaam, met 
fitnessmaterialen en ook met bokshandschoenen. Tijdens de training besteden we aandacht aan het zelfvertrouwen en hun omgang 
met elkaar. Feest, elke week weer! Voor de frisse ouder, harde werker en student zijn er variërende bootcamp- en intervaltrainingen of 
je kiest natuurlijk voor een persoonlijk sportplan, op maat gemaakt! 

De sportschool in Twekkelerveld  met een +

Coaches die jou kennen, het vak kennen én de drempel herkennen. 

In de kleinschalige sportschool aan de Jupiterstraat werken coaches die begrijpen hoe hoog de drempel kan zijn om te komen. Zij 
kennen alle sporters bij naam. Een persoonlijke benadering en de enorme hoeveelheid kennis en ervaring in de fitness zorgen dat je je 
altijd op je gemak voelt. Daar hoort ook een uitdaging in jouw sportschema bij …én het respect voor jouw grenzen. Deze 
TOPbegeleiding gaat verder dan sport alleen. Binnen een gezondere leefstijl speelt voeding natuurlijk een grote rol. Waar kun jij winst 
pakken? De coaches bij Vital Focus willen jou hierin graag verrassen!

12Als pilot gestart in 2014, nu niet 
meer weg te denken in Enschede. 
Buurtbemiddeling Enschede bestaat 
5 jaar. Vijf jaar geleden gestart in 
stadsdeel Oost met 8 bemiddelaars. 
Vijf jaar later 29 bemiddelaars en 
bijna in heel Enschede actief. Tijd voor 
een meeting tussen verwijzers en 
bemiddelaars. 

Op 21 november 2019 was het zover: 

DE bijeenkomst voor verwijzers en 
bemiddelaars.

Na een relaxte ontvangst door dokter 
en zuster Peace & Love, waarin 
genodigden een recept ontvingen van 
dokter Love, kwamen de genodigden 
zwevend en relaxt binnen. 

Wie is nou die verwijzer? Wie is nou die 
bemiddelaar? Deze nieuwsgierigheid 

zorgde ervoor dat wijkcoaches, woon-
consulenten, wijkmeesters, wijkraden, 
vrijwilligersorganisaties, wijkwijzers, 
netwerkcoaches, buurtbemiddelaars 
etc. elkaar leerde kennen. 

Het programma was in handen  
van Lotte Hoogers van JADOE! Zij 
verzorgde een interactieve avond 
waar ruimte was voor de verwijzer 
en de bemiddelaar. Praktijkverhalen, 

uitwisselen ervaringen, samenwer-
kingsopdrachten en als eindopdracht... 
beeld buurtbemiddeling uit met klei. 
Dit leverde hilarische en grappige 
creaties op. 

Eindconclusie: we hebben elkaar nodig 
om van Enschede een nog mooiere, 
vrede lievende stad te maken. Kortom 
een zeer geslaagde avond waarin we 
elkaar nog beter weten te vinden.

Vijf jaar Buurtbemiddeling Enschede
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HELP MEE OM OVERHEDEN AAN 
TE MOEDIGEN NATUUR IN TE 
ZETTEN BIJ HET OPVANGEN VAN 
KLIMAATVERANDERING 

We lezen erover en ervaren het zelf aan 
den lijve. Klimaatverandering bedreigt 
onze veilige en mooie leefomgeving. 
Het gaat daarbij zowel om toenemende 
wateroverlast en watertekorten, als 
om hittestress in steden. De coalitie 
Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft 
zes mooie concepten bedacht waarbij 
ons land op een natuurlijke manier veilig, 
leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. 
De CNK zoekt ambassadeurs om deze 
natuurlijke klimaatbuffers te promoten 

bij gemeenten, waterschappen en 
provincies. Wil jij zorgen dat we met 
méér natuur ons land beschermen tegen 
klimaatverandering? Ambieer jij een 
invloedrijke plek bij gesprekken over onze 
toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger 
om Klimaatbuffer ambassadeur te 
worden in jouw eigen provincie. 

De Nederlandse overheid is druk bezig 
ons voor te bereiden op de gevolgen 
van de klimaatverandering. Gemeenten 
en regionale samenwerkingsverbanden 
zijn verplicht stresstesten uit te voeren 
en daarover in gesprek te gaan met 
belanghebbenden. De komende tijd 
zullen er veel van dat soort dialogen 

worden gevoerd met maatschappelijke 
partijen om na te denken over de 
risico’s en benodigde maatregelen. De 
kans is groot dat zij daarbij kiezen voor 
oplossingen zoals hogere dijken, stuwen, 
pompen en ingewikkelde technische 
constructies. 

NATUUR ALS OPLOSSING
De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, 
een samenwerking tussen bijna alle 
grote Nederlandse natuurorganisaties, 
wil naast bovenstaande oplossingen 
graag de aandacht vestigen op het 
gebruik van natuurlijk klimaatbuffers als 
alternatieve oplossing voor de gevolgen 
van de klimaatverandering. De CNK heeft 

zes mooie concepten bedacht waarbij 
ons land op een natuurlijke manier 
veiliger, leefbaar en aantrekkelijk kan 
blijven. Waarbij de natuur meewerkt 
en het watersysteem robuuster wordt. 
Waarbij investeringen meer zekerheid 
geven op de lange termijn. Water 
vasthouden, water als koeler, natuur 
als CO2 opslag, natuur als buffer, natuur 
als alternatieve dijk. Dit is echt een 
aantrekkelijk perspectief. 

AMBASSADEURS GEZOCHT
De CNK is op zoek naar provinciale 
ambassadeurs voor de natuurlijk 
klimaatbuffers. Het gaat om mensen 
die op vrijwillige basis hun expertise 
op gebied van water, natuur en lobby 
willen inzetten voor promotie van 
natuurlijk klimaatbuffers aan de 
gesprekstafels waar de klimaatdialogen 
worden gevoerd. Deze promotie richt 
zich allereerst op de overheden die 
besluiten nemen over ons toekomstige 
watersysteem, zoals gemeenten, 
waterschappen en provincies. Het gaat 
vooral om het landelijke gebied, maar ook 
in de stad hebben we veel aan natuurlijke 
oplossingen. In januari is er een landelijke 
bijeenkomst in Utrecht voor de nieuwe 
ambassadeurs. Wil jij zorgen dat we met 
méér natuur ons land beschermen tegen 
klimaatverandering? Ambieer jij een 
invloedrijke plek bij gesprekken over onze 
toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger 
om Klimaatbuffer ambassadeur te 
worden bij Natuur en Milieu Overijssel 
via info@natuurenmilieuoverijssel.nl.

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

ENorm - Kerst met ballen 2020
TIME BANDITS MET ENORM OP DE 
BÜHNE TIJDENS KERST MET BALLEN

- Voor de veertiende editie van 
muziekspektakel Kerst Met Ballen van 
ENorm, in muziekcentrum Enschede, 
is Time Bandits de special guest. 
Zaterdag repeteerden de bands voor 
het eerst met elkaar.

Als jong ventje keek Eric ten Bos al op 
tegen de mannen van Time Bandits. 
Straks staat de zanger van ENorm met 
zijn helden van toen op het podium. 
De legendarische Drentse band uit de 
jaren 80 is namelijk de speciale gast 
van de veertiende editie van Kerst Met 
Ballen bij de shows in Enschede.

‘‘Wij zijn bijzonder gecharmeerd van 
Time Bandits, het is een eer om met 
ze op het podium te staan", vertelt Ten 
Bos zaterdag in de repetitieruimte van 
ENorm in Beuningen. ‘‘Soms kruizen 
wegen gewoon. Wij kwamen via 
producer Edwin van Hoevelaak met 
elkaar in contact. Hij werkt veel met 

Alides Hidding van de Time Bandits 
samen. Zo is het ontstaan", legt Ten 
Bos uit.

Alides Hidding: ‘‘Het publiek van ENorm 
kent ons ook, dat heeft meegespeeld. 
Iedereen herkent het eerste akkoord 
van Endless Road."

GESNUFFELD
Zaterdag was de eerste keer dat de 
bandleden en achtergrondzangeressen 
samen repeteerden. Chemie tussen de 
bands was er van meet af aan. ‘‘Dat 
komt misschien ook omdat wij Drenten 
zijn", vermoedt Hidding. ‘‘Drenten 
en Tukkers gaan goed samen." Åke 
Danielson, de toetsenman van Time 
Bandits, is het met hem eens.

‘‘Voor de pauze hebben we al even 
gesnuffeld aan elkaar. Het ging 
meteen lekker. Alsof we elkaar al 
minutenlang kenden", zegt hij met 
een knipoog. Danielson zag ENorm al 
eerder in Lonneker tijdens Koningsdag 
optreden. ‘‘Die jongens kunnen zeker 
wat", is zijn oordeel.

NIEUWE NUMMERS
ENorm laat een van zijn nieuwe 
nummers horen, Waterfall. Tot eind 
november hebben de mannen in 
de studio gezeten om aan nieuwe 
nummers te werken. ‘‘Goed! Meteen 
uitbrengen", luidt het oordeel van 

Hidding. Als Time Bandits zijn bekende 
Endless Road heeft laten horen, luidt 
zijn commentaar ‘oké prima en weer 
verder’. Zoals hij zelf zegt: hij is een 
man van weinig woorden.

Op het bord in de repetitieruimte is de 
eerste versie van de setlist geschreven. 
Een paar nummers zijn doorgestreept. 
‘‘Dat blijft altijd een proces. Een aantal 
klassiekers zoals Do They Know It’s 
Christmas spelen we altijd. Time 
Bandits speelt vier eigen nummers 
en doet twee kerstnummers mee met 
ons", vertelt Ten Bos.

AANKOMEND TALENT
Het publiek wordt 19 en 20 december 
eerst opgewarmd door het aankomend 
talent van de band Storm. “Jong talent 
een kans en een podium geven, is iets 
dat we blijven doen", vertelt Ten Bos. 
Als Danielson de naam Storm hoort, 
herinnert hij zich een periode uit 1975. 
‘‘Toen speelde ik bij een bandje met 
dezelfde naam, grappig.’’TICKETS VIA WWW.WILMINKTHEATER.NL

19 + 20 DECEMBER

ENSCHEDE

ENORM
TIME BANDITS

IN CONCERT:



DMBE 
SINTERKLAAS PLEITHUIZEN EN 
KERSTCONCERT IN AANTOCHT

Herberg de Silo
Ook Silo Church staat met een kraam 
op de jaarlijkse kerstmarkt van 
Twekkelerveld op vrijdag 13 december. 
Wij bieden u o.a. een heerlijke gratis kop 
koffie aan!
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Kerstzangavond 
ZANGKOOR LAUS DEO

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

Schooldamtoernooi 2019
Op 27 november waren 13 teams 
van 4 basisscholen te gast bij Het 
Stedelijk Lyceum, locatie College 
Zuid waar gedamd werd om het 
Schooldamkampioenschap van 
Enschede.

Er werd gespeeld in twee groepen, groep 
5/6 en groep 7/8. Na een spannende 
middag eindigde het team van OBS De 
Esmarke 3 als 1e , De Esmarke 2 werd 
2e en Prinseschool Daalweg eindigde 
als 3e van groep 5/6. 

In groep 7/8 was de grootste beker 
voor CBS Anna van Buren, 2e werd De 
Esmarke 6 en de Regenboog eindigde 
als 3e.

Alle deelnemers kregen van Sportaal 
een dambord cadeau, van de 
organiserende Enschedese Dam Club 
een Dampaspoort en van College Zuid 
iets lekkers aangeboden. 



!
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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 
SINTERKLAAS PLEITHUIZEN EN 
KERSTCONCERT IN AANTOCHT

Op moment van schrijven (21-11) is 
Sinterklaas nog volop in het land en is 
España Musica nog druk bezig met de 
intochten en het bezoeken met Sint in de 
diverse winkelcentra. 

Altijd drukke tijden, intensief maar o zo 
dankbaar om al die mensen en vooral 
die blije kindergezichtjes te zien die 
vol verwachting zijn van de komende 
feestdagen. 

Voor kinderen altijd spannend, voor 
enkele volwassenen misschien wat 
minder. Maar het is en blijft een 
kinderfeest en daar doen we het voor 
want ooit waren wij ook kinderen. 
Altijd spannend met het zingen bij de 
schoorsteen en ’s morgens rap naar 
beneden kijken of er ook iets in de schoen 
zat. En dan vooral op pakjesavond: welke 
verrassingen er in de cadeautjes zat. 
Altijd iets heerlijks te eten of te drinken 
als je er tijd voor had, want er moest na 
het uitpakken natuurlijk direct gespeeld 
worden met de nieuwe aanwinsten.

Over spannend gesproken, de muziek 
pietenband España Musica staat ook 
in het Wilminktheater op de planken 
samen met Sinterklaas. Ze maken een 
mooie show en de kaartjes vliegen de 
deur uit, heb ik gehoord.

Ondertussen zijn we ons ook aan het 
voorbereiden op de kerst en dan met 
name het concert dat we dan gaan geven 
in ons gebouw. Er wordt indrukwekkende 
muziek gespeeld en we hebben zelfs een 
nummer waar wel erg veel slagwerk, 
zowel gestemd als ongestemd, bij zit en 
ongeveer een kleine 12 minuten duurt. 
Door de aard van het muziekstuk is 
concentratie bij ons als spelers op het 

hoogste niveau want er zijn wel erg 
veel maatwisselingen. Alleen is de tijd 
voor het instuderen met het gestemde 
slagwerk kort dag omdat we dat van een 
bevriende vereniging uitgeleend krijgen. 
Dus met het kerstconcert is het voor 
de pauze maar ook na de pauze, zoals 
de traditie wil, leuke kerstnummers om 
helemaal in de sfeer te komen. De zaal 
zal dan ook als vanouds in kerstsfeer 
versierd zijn. Maar ik vertel al veel te veel. 
Je kunt het zelf komen bekijken en 
beluisteren, want we zouden het leuk 
vinden als jullie komen. Het concert is op 
zaterdag 21 december in ons clubgebouw 
aan de Herculesstraat 10 en de zaal gaat 
open om 19.15 uur. 

Ondertussen is carnaval ook nog steeds 
aan de gang en de Ooster Bloaskapel is 
er druk mee deze komende tijden. Hier 
en daar de prinsenwisseling bijwonen 
en spelen op diverse locaties met de 
nieuwe prins van de EKV. De overslag 
heeft nieuwe vellen gekregen omdat de 
oude wel erg oud werden en het geluid 
beneden maats was geworden. Er is ook 
een nieuwe bestickering op de vellen 
gekomen zodat ze er weer rustig op los 
kunnen slaan.

Soms kom je wel eens mensen tegen 
of ouders van onze spelende leden 
die je vroeger wel eens hebt ontmoet 
en gevraagd hebben tijdens of na een 
optreden met de promotie en/of reclame 
die we doen; doen jullie ook voor oudere 
mensen iets om ze muziek te leren? 
Tuurlijk! Gewoon een keer aankomen en 
dan kunnen we samen je wensen eens 
even doorspreken. Soms kan het wel 
eens iets langer duren voordat je de stap 
zet, maar uiteindelijk als we je binnen de 
vereniging hebben verwelkomd, kom je 

in een familie terecht waar je het gezellig 
vindt. Dan zo langzamerhand komt die 
vraag weer op, zou ik dat ook kunnen 
leren als oudere ouder van muzikale 
kinderen? Tuurlijk wel en daar hebben 
wij als vereniging de juiste middelen en 
docenten voor. En als je het helemaal 
van de grond af moet leren is dat geduld 
bij de docenten er niet minder om. 

Kun je niet altijd door je werk? Geen 
probleem maar wel even kenbaar maken 
aan de docent. En voor je het weet speel 
je al een mooi deuntje mee. 

Muziek maken en spelen is dus voor 
JONG en OUD! Neem die stap en kom 
eens bijpraten over de mogelijkheden 
bij ons. En iets te drinken kun je altijd 
krijgen.

Gezelligheid en een gezonde dosis 
uitdaging in de muziek staan altijd bij 
ons voorop. 

Ons Jong DMBE gaat ook als een speer 
en de jeugd heeft er donders veel plezier 
in onder leiding van Tom Luttikholt. 
Hij kan de kinderen enthousiasmeren 
met zijn muziekstukken die hij zelf 
aanpast of schrijft. Laatst heeft de 
vereniging weer een flinke duit in het 
zakje gedaan met de aanschaf van 
een aantal muzieknummers voor deze 
aanstormende talenten. En zeg nou zelf, 
jong geleerd is oud gedaan en mochten 
ze het na een aantal jaar niet meer doen 
omdat ze te druk zijn of andere belangen 
hebben? Uiteindelijk komen ze terug om 
weer heerlijk te musiceren.

Zoals jullie wel merken zijn we altijd wel 
ergens druk mee en we doen het graag. Of 
het nu iets is qua optreden, een serenade 
brengen, concerten geven of gewoon 
lekker bezig zijn voor je vereniging in de 
vorm van oud papier ophalen éénmaal 
per maand of twee maand waar we ook 
nog wat mensen als hulp of reserve bij 
zoeken. 

Dus ben je ouder dan 18 jaar dan mag 
je ook meedoen met zo’n stoer hesje en 
achterop de vrachtwagen van Twente 
Milieu! Helaas moet de papiercontainer 
bij ons gebouw het veld ruimen omdat de 
kosten van het legen duurder zijn dan de 
opbrengsten. Het bestuur is drukdoende 
om daar een andere bestemming voor te 
vinden.

Nu jullie weer op de hoogte zijn van 
het reilen en zeilen van onze mooie 
vereniging, rest mij Jullie namens 
de DMBE een heel mooie en vooral 
gezellige Sinterklaas te wensen en maar 
weer tot gauw, misschien zelfs op ons 
kerstconcert op 21 december 2019.

Doot kalm an.

Mooij weer.



Ook deze winter klinkt de Twentse 
midwinterhoorn bij de waterput van 
bezoekerscentrum Het Lammerinks-
wönner van 14.00 tot 16.00 uur in het 
Ledeboerpark. Dit vindt plaats op de 
volgende zondagen: 

15, 22, 29 december en 5 januari.

CULTUREEL ERFGOED
Sinds enkele jaren is het midwinter-
hoornblazen als Oost-Nederlandse 
traditie opgenomen in de lijst van 
nationaal cultureel erfgoed. Deze 
erkenning is belangrijk, want daarmee 
blijft de traditie, die van ouder op kind 
wordt doorgegeven, bewaard.

IDEALE PLEK
Volgens een oude traditie mag er geblazen 
worden in de periode vanaf de eerste 
Adventszondag tot aan Driekoningen. 
Op de hoge es bij bezoekerscentrum 
Het Lammerinkswönner, een sfeervol 
Twents los hoes uit 1775, klinkt het 
geluid van de midwinterhoorns ver door. 

Daarom is dit een ideale plek voor de 
Enschedese midwinterhoornblazers. 

AANKONDIGEN KERSTFEEST 
Over de oorsprong van het midwinter-
hoornblazen bestaan meerdere verhalen. 
In de Germaanse tijd werd er rond de 
kortste dag, 21 december, op hoorns 
geblazen om de duisternis te verjagen 
en het licht op te roepen. Ook werden de 
hoorns gebruikt als communicatiemiddel 
om elkaar te berichten. Zoals zovele 
tradities is het midwinterhoornblazen 
gekerstend. Nu speelt men om het 
kerstfeest aan te kondigen. Over de hele 
wereld wordt door volkeren op grote 
hoorns geblazen. 

Op enschedesemidwinterhoornblazers.nl 
van de Stichting Midwinterhoornblazen 
Twente staat alle informatie over 
midwinterhoorns en blaasdemonstraties.

Bezoekerscentrum Het Lammerinks-
wönner is bereikbaar via de ingang 
van het Ledeboerpark aan de 
Hengelosestraat in Enschede.Daar zijn 
ook de parkeerplaatsen. Na 300 meter 
aan de rechterkant ligt het gemeentelijk 
bezoekerscentrum. Op zondag is het 
bezoekerscentrum geopend van 12.00-
16.00 uur. Op zaterdag is het gesloten.
In december is het bezoekerscentrum 
van 12.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Midwinterhoornblazen in het Ledeboerpark

Nieuws van het
Bewonersplatform Twekkelerveld

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. 

ONTWIKKELINGEN NIEUW 
TWEKKELERVELD
Al eerder is Nieuw Twekkelerveld in 
deze wijkkrant aan de orde gekomen. 
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 wel her 
en der 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. Onlangs is een nieuwsbrief 
hierover in de wijk verspreid. 

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. 

OPENING PROATHUUS
Een van de resultaten van het 
onderzoek naar ontmoeting in de wijk 
is 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. Meld je 
dus vooral als je hier een rol in wilt 
spelen, ideeën hebt voor de wijk of voor 
activiteiten, of als je mee wilt helpen. 
Het moet echt een plek voor en door 
bewoners worden. 

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

Voorlopige stop op onzelfstandige 
bewoning

Onlangs heeft de gemeente laten 
weten dat ze stadsbreed onderzoek wil 
doen naar onzelfstandige bewoning. Ze 
krijgen teveel signalen dat het huidige 
beleid niet werkt, onder andere vanuit 
ons als BEPT. Twekkelerveld is een van 
de wijken met het hoogste percentage 
onzelfstandige bewoning, hier is veel 
ervaring (en ergernis) rond dit thema. 
Dit betekent ook dat er de komende 
periode geen nieuwe vergunningen 
worden afgegeven. Hier zijn wij 
uiteraard heel blij mee. Wij dringen 
er bij de gemeente op aan dat ze de 
ervaringen die wij vanuit Twekkelerveld 
hebben meenemen in het onderzoek. 
Er wordt op dit moment nagedacht 
op welke wijze bewoners worden 
betrokken bij deze evaluatie. Mocht je 
hierbij betrokken willen worden laat 
het ons weten. 

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. In mei is de nieuwsbrief 
“Op weg naar een aardgasvrij 
Twekkelerveld” en een vragenlijst van 
de Universiteit Twente (UT) huis aan 
huis bezorgd. Op 27 november is er 
een inloop geweest waar de resultaten 
van het onderzoek van de UT zijn 
gepresenteerd. Deze vind je ook op 
www.enschede.nl/aardgasvrij

Bewoners worden nadrukkelijk 
uitgenodigd om mee te denken. Een 
aantal heeft zich al aangemeld en 
denkt al mee. Maar er worden meer 
meedenkers gezocht, al dan niet met 
ervaring of kennis. En zowel voor- als 
tegenstanders en twijfelaars. Meld je 
zelf via aardgasvrij@enschede.nl

Wat ons betreft moet Aardgasvrij 
Twekkelerveld ten goede komen aan 
de bewoners. Maar dat ten goede 
verdient nadere uitwerking. Betekent 
dat financieel gunstiger voor iedereen? 
Of qua comfort? Dat eigenaren altijd 
moeten kunnen kiezen voor all-electric 
of energiecoöperaties? Dat er goede 
service- en garantievoorwaarden 
aan leveranciers gesteld worden? 
Dat bewoners ontzorgd worden? Dat 
eventuele opbrengsten aan de wijk ten 
goede komen? Lastige vragen waar we 
nog niet zo over uit zijn. 

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. We hebben meer dan 
100 volgers nu, maar daar kunnen er 
altijd nog meer bij!

Patrick, Jacqueline, Marieke


