
Op 27 november was het dan zover.Sinterklaas en 3 
pieten waren op bezoek in 't Proathuus en ging langs 
de deuren.

Tussen 11.30 en 14.30 uur was er een meet & greet, 
georganiseerd door All4free voor de minima in Twente. 
Een particulier initiatief die zich inzet voor de minima en 
zij die daar net buiten vallen.

Via de hoofdingang kon men, op afgesproken tijd, naar 
binnen. En werd men verwelkomd door Lidy.  Eerst 
even wat leuks uit de grabbelton grabbelen en daarna 
richting de Sint. Hier zat hij op zijn prachtige zetel, 
bijgestaan door de hoofdpiet met het grote boek van 
Sinterklaas.

Een stukje verder stonden er 2 pieten klaar om de 
kindertjes een cadeaupakket te geven en uiteraard 
kreeg men ook wat lekkers mee.

Met dank aan 't Proathuus, het lunchteam, sponsoren, 
donateurs. En natuurlijk de fantastische vrijwilligers 
van All4free, zowel voor als achter de schermen, zijn er 
weer vele blije kinderhartjes. 

Door onze geweldige samenwerking maakte het dit 
alles tot een groot succes.   

SINT OOK LANGS DE DEUREN
Als deze krant ter perse gaat, zijn de vrijwilligers van 
Stichting Samen Twekkelerveld, in nauwe samen-
werking met de verenigingsleden van CV de Veld-
duvelkes druk in de weer met een uniek project in  
de wijk.

De geplande traditionele Sinterklaas-intocht van 
zaterdag 27 november jl. kon door beperkende 
Coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Met name 
de anderhalf meter regel maakte het de organisatie 
onmogelijk om de intocht verantwoord door te laten 
gaan. Met pijn in het hart hebben we daarom moeten 
besluiten om de intocht te cancelen.

In de (bijna) dagelijkse bijeenkomsten in de vereniging-
loods van de Stichting is uiteindelijk na een brainstorm-
sessie een mooi alternatief bedacht.

We geven alle ouders/verzorgers uit de wijk met 
kleinenkinderen de gelegenheid om zich via ons 
mailadres op te geven voor een persoonlijk ‘tot aan de 

deur bezoek’ door Sinterklaas met een paar pieten. 
Met het risico op een groot aantal inschrijvingen, zijn we 
echter vastberaden om iedere inschrijving te honoreren 
met een bezoek van de goedheiligman. Er valt door de 
beperkende maatregelen al zoveel weg voor jong en 
oud, dat wij als organisatie graag een tandje bijzetten 
om hier iets mee te doen. 

De inpakpieten hebben er al aardig wat inpak uren op 
zitten en het eind is nog niet in zicht. Ze doen het echter 
graag, en verheugen zich al op al die vrolijke, en soms 
nerveuse gezichtjes in afwachting van het hoge bezoek.
De inschrijvingen stromen inmiddels binnen en we doen 
graag een uitgebreid (foto) verslag van het verloop van 
deze Sinterklaasactie in de wijk in komende wijkkrant 
Twekkelerveld van Januari 2022

Let op!Genoemde activiteiten  
zijn onder voorbehoud.  

Neem contact op met de  
organisatie/vereniging om  
te vragen of de activiteit  wel doorgaat.

www.wijkkranttwekkelerveld.nl 
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ADVERTEERDERS EN LEZERS:

Prettige 
kerstdagen en 

een gezond 2022!

De Sint toch 
in Twekkelerveld

TAFELS STOELEN AAN DE KANT,
ONZE SINT IS WEER IN HET LAND.
CADEAUTJES, WAT LEKKERS, 
VOOR GROOT EN KLEIN.
SAMEN GENIETEN VAN DIT 
HEERLIJKE FESTIJN.



BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN

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

BEAUTYHOUSE BY TESS, TREKPLEISTER, PRIMERA TEN VERGERT, WIBRA, DIERSPECIALIST TOPPETS, ANA MARKET, DOMINO’S 
PIZZA, EETCAFÉ JERUZALEM, BLOEMSIERKUNST MONDRÉ, SLIJTERIJ-WIJNHANDEL L.A. KOUMANS, DIE GRENZE 

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

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

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG 

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

Boensma ijzerwaren online vuurwerk winkel

uw vuurwerk specialist

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

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

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

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

inruil en financiering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

vAKANTIE chEqUE KAdO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

dEcEMbEr KAdO MAANd!

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

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

Otto van Taverenstraat 112 
7521 TH Enschede
T. 053-4358974 / M. 06-54363975

U KUNT BIJ ONS
TERECHT VOOR:
- Algemene Fysiotherapie
- Oedeemfysiotherapie
- Looptraining bij vaatproblematiek
-  Medische Fitness zowel individueel                          

als groepstraining

G.J. van Heekstraat 139
7521 EC te Enschede
053-4787539 / 06-27337980

info@fysiotherapiehammer.nl
www.fysiotherapiehammer.nl

VOLG ONS OOK VIA
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10 jaar jong!

Sprnkl

UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

IN SAMENWERKING MET
Vereniging samenwerkingsverband 
‘Het Twekkelerveld’

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

REDACTIE
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl
Gerard Stegeman, Rob Andela

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl

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

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

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

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

Colofon

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling 
is een leuke, mooie traditie. Maar 
elk jaar worden hulpdiensten, zoals 
politie, brandweer en ambulance, 
geconfronteerd met verminkte kinderen 
en volwassenen door verkeerd gebruik. 
Voor een belangrijk deel is dat te wijten 
aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk, 
waarop gebruiksaanwijzingen en vaak 
ook lonten ontbreken. 

Bij veel ongevallen is sprake van verboden 
vuurwerk zoals mortierbommen, 
Bengaals vuur, Chinese rollen, cobra’s, 
nitraten en lawinepijlen. Het wordt 
illegaal aangeboden. Wie het opslaat, 
neemt grote veiligheidsrisico’s met 
kans op massa-explosies. Om die reden 
pakken politie en justitie de handel, het 
vervoer én de opslag ervan hard aan. 
Mensen die weten wáár illegaal vuurwerk 
is opgeslagen en wordt verkocht, worden 
door wijkagenten Oude Engberink en 
Veldhuis geadviseerd de anonieme 
tiplijn 0800-7000 te bellen. Voor eigen 
veiligheid en die van hun omgeving. 

Heeft u overlast van vuurwerk? Bel dan 
0900-8844.

Dit jaar heeft het kabinet op 19 november 
2021 het plan aangekondigd dat er deze 
jaarwisseling een vuurwerkverbod komt 
voor consumenten. Het verbod draagt bij 
aan het beperken van de druk op de zorg 
en handhaving tijdens de jaarwisseling. 

NIET VERKOPEN EN NIET AFSTEKEN
Er mag dit jaar geen vuurwerk worden 
verkocht en afgestoken. Ook mag u op 
straat geen vuurwerk bij u hebben of 
vervoeren (bijvoorbeeld in een auto). 
Vuurwerk dat 2 jaar geleden is gekocht, 
mag u thuis bewaren. Het verbod geldt 
niet voor fop- en schertsvuurwerk, zoals 
trektouwtjes, knalerwten en sterretjes.

BOETE VOOR VERKOPEN, VERVOEREN 
EN AFSTEKEN VUURWERK
Politie en Boa’s zullen de vuurwerkregels 
handhaven. Als u zich niet aan de regels 
houdt, kunt u een boete krijgen. Het is 
ook verboden in het buitenland gekocht 

vuurwerk naar Nederland te vervoeren. 
De politie controleert daarom extra in de 
grensgebieden.

CARBIDSCHIETEN EN VREUGDEVUREN
Carbid is geen vuurwerk. De gemeente 
bepaalt of carbidschieten is toegestaan 
in uw omgeving en onder welke voor-
waarden. Ook beslist de gemeente over  
vreugdevuren en vuurwerkshows. Infor-
meer bij uw gemeente naar de regels.
(bron: rijksoverheid.nl)

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

WIJ,(FOTO) WIJKAGENTEN MELLANIE 
VELDHUIS EN RANDY OUDE 
ENGBERINK, WENSEN U FIJNE EN 
VEILIGE FEESTDAGEN EN AL HET 
GOEDS VOOR 2022!

MBO-OPLEIDING COMBINEREN MET WERKEN OP DE ONTMOETINGSPARK

BBL - Entreeopleiding voor volwassenen

Vuurwerkverbod 2021 

In samenwerking met het ROC 
van Twente organiseren we op de 
verschillende Ontmoetingsparken 
gedurende het jaar de BBL 
Entreeopleiding. BBL staat voor 
beroepsbegeleidende leerweg en is 
een opleiding op mbo-niveau 1. Deze 
opleiding is er voor iedereen ouder 
dan 18 jaar die geen niet in het bezit 
is van een diploma. Na het succesvol 
afronden van het studiejaar ontvangen 
de leerlingen een erkend diploma en 
is er de mogelijkheid om verder te 
studeren. 

TIJD 
Een Entreeopleiding duurt één kalen-
derjaar. Tijdens dit studiejaar volgen 
de leerlingen theorie- en praktijklessen 
op het Ontmoetingspark. Twee 
dagdelen per week worden er lessen 
gevolgd, (6 uur) waarvoor de leerlingen 
niet naar school hoeven en ook op 
het Ontmoetingspark kunnen zijn. 
Daarnaast wordt er 20 uur per week 
stagegelopen (praktijklessen) of 
gewerkt. Tijdens de schoolvakanties 
zijn er geen lessen, maar wordt er wel 
stagegelopen. 

PRAKTIJK 
De leerlingen hebben de keuze uit vier 
thema’s om zich op te richten tijdens 
de praktijklessen/stage: facilitaire 
dienst, dienstverlening & zorg, horeca, 
en techniek. Ze worden hierin begeleidt 
door enthousiaste, deskundige en 
gecertificeerde begeleiders van het 
Ontmoetingspark. 

Sonja Lassche coördinator Entree op-
leiding Ontmoetingsclusters Enschede: 
‘‘Het Ontmoetingspark is een veilige 
omgeving en heel fijn voor velen dat het 
geen schoolgebouw is. De leerlingen zijn 
hier samen en maken onderdeel uit van 
het hele team én van de vereniging. We 
bieden tijdens de opleiding per individu 
maatwerk en begeleiden ze stap voor 
stap door de opleiding. Vaak betreft 
het namelijk een kwetsbare doelgroep 
en hier houden we op passende wijze 
rekening mee. Samen kijken we echt 
naar waar de kwaliteiten van de 
leerlingen en wat ze leuk vinden om te 
doen. Ook bieden we ze structuur door 
gezamenlijk te lunchen bijvoorbeeld, 
gedurende het jaar ontstaat er een 
hechte groep waar ook vriendschappen 

uit ontstaan. Hierin zie je de kracht van 
maatwerk en de kracht van het samen 
zijn. Dit is ook terug te zien in het hoge 
slagingspercentage. Prachtig!" 

INHOUD LESSEN 
De lessen worden verzorgd door 
docenten van het ROC van Twente. 
De lessen bestaan onder andere uit de 
volgende onderdelen: 
• Nederlands (lezen, luisteren, 

schrijven, spreken, gesprekken 
voeren)*

• Rekenen (basisvaardigheden)*
• Burgerschap (rechten en plichten in 

NL)
• Module solliciteren (vacatures 

zoeken, brief en CV maken, gesprek 
voeren)

• LOB (loopbaan oriëntatie- en 
begeleiding met aandacht voor 
kwaliteiten en valkuilen, doelen 
stellen, toekomstmogelijkheden)

• Vak theorie (o.a. 
schoonmaakmaterialen en 
-technieken, veiligheid op de 
werkvloer)

• Stage-opdrachten (o.a. op gebied 
van samenwerken, durven vragen)

Eén van de deelnemers aan de 
Entreeopleiding: “Er gaat een wereld 
voor me open. Ik doe met van alles 
mee. Ik had niet gedacht deze kans te 
krijgen, maar ik pak de uitdaging met 
twee handen aan. Niets is me te gek!”

AGENDA 
Er staan op dit moment enkele 
data vast waarop we weer willen 
starten. De data en locatie zijn 
onder voorbehoud van het aantal 
aanmeldingen; een groep moet uit 
minimaal 12 leerlingen bestaan. Bij 
onvoldoende aanmeldingen wordt  
er een combinatie gemaakt tussen de  
leerlingen op de andere Ontmoetings-
parken. Kijk op ontmoetingsclusters.
nl/entreeopleiding/ voor actuele 
informatie. 

INFORMATIE 
Sonja Lassche
Ontmoetingsclustermanager 
opleiding@
ontmoetingsclustersenschede.nl
06 - 54737088
ontmoetingsclusters.nl/
entreeopleiding/



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

De plek waar
Muziek & Theater

een Feestje is

Spinnerij Oosterveld

Heerlijk eten & drinken met
familie, vrienden of collega's 

en genieten in een sfeervol 

Info: www.mystiektheater.nl

UNIEK

Vakkundig advies 
Premium Service  
Directe levering

Electronica én Fietsen

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

E-bikes
& fi etsen 
special 9.3

Velder E-go Power - model 2022
• Bosch Active Line middenmotor (40Nm)
• Framematen: 56, 61 cm • Purion display
• Shimano Nexus 7 versnellingen
• Hydraulische schijfremmen

10 speed

23992399
Chamonix T10 HMS 
• Shimano STEPS E6100 middenmotor (60Nm)
• Deore 10 versnellingssysteem
• Shimano Steps LCD midden, afneembaar
• Hydraulische schijfremmen • Switch stuurpen

30993099

NIEUWE MODELLEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Finez E-go Power
• Bosch Active Line Plus middenmotor (50Nm)
• Intuvia display • Vizi verlichting
• Shimano Nexus 8 versnellingen
• Hydraulische schijfremmen

29992999
U4 transport damesfiets
• Voorrek en achter bagagedrager
• Dubbele standaard • Terugtraprem
• Shimano Nexus 3 Versnellingen
• Stuurvergrendeling

699699

400 Wh
accu

middenmotormiddenmotor

500 Wh
accu

middenmotor

500 Wh
accu

middenmotormiddenmotor

middenmotor

In diverse kleuren leverbaar!
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In de Nationale Sportweek zijn bij 65 
scholen in Enschede meer dan 10.000 
boekjes uitgedeeld van Sjors Sportief 
en Sjors Creatief. Middels dit boekje 
kunnen kinderen kennis maken met 
verenigingen in Enschede. In een 
maand tijd zijn er meer van 1.100 
aanmeldingen. 

Het succesvolle project, wat in de 
gemeente Enschede in 2017 startte, 
laat kinderen laagdrempelig en vaak 
gratis kennismaken met uiteenlopende 
sport- en cultuuractiviteiten. De meeste 
kinderen die zich opgeven komen uit 
groep 3 tot en met 5. ‘Je ziet dat kinderen 
in die leeftijd zich meer gaan oriënteren 
op een sport. In de laatste groepen van 
de basisschool zijn veel kinderen al 
aangesloten bij een vereniging en in de 
eerste groepen zijn de ouders vooral druk 
met de zwemles.’ Aldus Jeroen Geerink, 
coördinator combinatiefunctionarissen 
van Sportaal. 

AANMELDEN KAN NOG STEEDS
Dankzij dit initiatief kunnen basis-
school-leerlingen in Enschede vrij-
blijvend ontdekken welke activiteit 
het beste bij ze past. Kinderen mogen 
zich voor één of meerdere lessen 
aanmelden, kies de komende maanden 
nog voor badminton, fitness, dammen, 
dansen, zelfverdediging, handballen, 
hockey, kickboksen, skiën, korfballen, 
frisbee, tafeltennis, gymmen, free 
runnen of schaatsen. Of ze leren 
hun creatieve talenten zoals zingen, 
programmeren, muziekinstrument 
bespelen, circus kennen via Sjors 
Creatief. Nog niet alle plekken zitten 
vol en aanmelden gaat via www.
enschedeactief.nl 

SJORS SPORTIEF & SJORS CREATIEF
Sjors is een initiatief van Cultuur in 
Enschede en Sportaal in samenwerking 
met de regionale sportverenigingen, 
cultuurorganisaties en andere activitei-

tenaanbieders. Het project maakt het 
voor kinderen mogelijk om meer dan 

zeventig sport- en cultuuraanbieders 
te ontdekken.

Al geruime tijd wordt er tussen de 
bedrijven door hard gewerkt aan een 
mooi project in de wijk. Door een aantal 
vrijwilligers wordt er gestaag gewerkt 
aan een project voor onder andere de 
kerstmarkt, op Twekkelerveld.

Al maanden wordt er gezaagd, 
getimmerd, en geschilderd om 
de kerstmarkt een gezellige en 
authentieke uitstraling te geven met 
gezellige Kersthuisjes.

Op 17 december jl. zou deze plaats 
moeten hebben gevonden, maar met de 
te verwachten beperkingen in verband 
met Corona, zal ook hier wel weer een 
streep door gaan.

De vrijwilligers trekken zicht hier 
overigens niets van aan, en werken 
stevig door om de klus te klaren. 
Onder voorbehoud van maatregelen 
en/of versoepelingen gaat Stichting 
Samen Twekkelerveld kijken wanneer 

dit project wordt gepresenteerd 
aan alle wijkbewoners en overige 
belangstellenden.

De ‘Grand’opening van ons splinter-
ieuwe Kerstdorp zal hoe dan ook 
doorgang vinden in de komende 
winterperiode. Houd de berichten in de 
wijkkrant en op facebook in de gaten 
voor deze uitnodiging, en waan je dan 
samen met ons in een winterlandschap 
vol gezelligheid.

Ondanks alle Corona perikelen en 
beperkingen wensen alle vrijwilligers 
en medewerkers en denkers van 
Samen Twekkelerveld U gezellige en 
fijne Kerstdagen toe en niet te vergeten 
een geweldige Oudejaarsavond en 
natuurlijk een gelukkig en heel gezond 
2022 toe

Kinderen maken massaal kennis met sport en cultuur

Cultuur of geschiedenis van Enschede

Samen Twekkelerveld: Project kersthuisjes

In 2022 maakt toneelvereniging 
Enschede’s Vrije Toneel 120 jaar deel uit 
van het culturele leven van Enschede. 
We vieren dit jubileum met ons project 
‘‘Enschede’s Vrije Toneel Schrijft Geschie-
denis". In de afgelopen anderhalf 
jaar hebben we de geschiedenis van 
onze vereniging in kaart gebracht. 
Vanaf de oorsprong als socialistische 
arbeidersvereniging blijkt de vereniging 
verbonden met het verhaal van de 
stad Enschede en gedreven door liefde 
voor toneel. Vrijheid speelde op allerlei 
manieren een belangrijke rol hierbij. 

Op 5 en 6 maart 2022 vieren we 
het jubileum met een weekend in 
het Vestzaktheater, waarbij we een 
tentoonstelling en voorstelling over de 
geschiedenis zullen laten zien.

Tot die tijd gaan we wekelijks blogs 
publiceren op onze website www.
evtoneel.nl

Hoe kun je toneelspelen als je niet kunt 
lezen? Wat is het lot geweest van de 
joodse regisseur van Enschede’s Vrije 
Toneel in de Tweede Wereldoorlog? 
Waarom moest de grote toneelschrijver 

Herman Heijermans getuige zijn in een 
strafzaak tegen Enschede’s Vrije Toneel? 
Welke rol speelde de vereniging bij de 
(her)oprichting van de Concordia en het 
Vestzaktheater? Hoe kwam Enschede’s 
Vrije Toneel terecht in Litouwen? Wat 
hebben de grootvader van Gerard Reve en 
de vader van Rutger Hauer te maken met 
toneel in Enschede? Welke voorstelling 
werd door de burgemeester verboden? En 
wie trouwde er met wie?

Een korte teaser vindt u hier: 
vimeo.com/642760727

U kunt ons volgen op Facebook (https://
facebook.com/EnschedesVrijeToneel), 
Instagram (www.instagram.com/
evtoneel) en Twitter (www.twitter.com/
evtoneel) of uw mailadres achterlaten 
op onze website (www.evtoneel.nl). U 
ontvangt dan bericht wanneer er een 
nieuwe blog gepubliceerd is.

We zouden het zeer op prijs stellen als 
u ook verder ruchtbaarheid kunt geven 
aan ons project en de blogs middels een 
bericht in uw eigen netwerk, nieuwsbrief 
of (sociale) media.
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De gemeente Enschede is samen 
met Strukton Civiel een bouwteam 
gestart. Dit bouwteam werkt samen 
aan het ontbrekende stuk F35 bij de 
Spoordijkstraat. Er komt een fietsbrug 
over de Lambertus Buddestraat en de 
Tubantiasingel. Op deze manier sluiten 
de bestaande trajecten van de F35 op 
elkaar aan. Fietsers rijden straks op 
spoorhoogte langs de Spoordijkstraat 
richting de busgarage aan de Noordkant 
van het station. Zo ontstaat er een 
comfortabele manier om in een rechte 
lijn van Hengelo naar het centrum van 
Enschede te fietsen.

VEILIGE EN SNELLE FIETSVERBINDING
De gemeente Enschede en Provincie 
Overijssel werken aan een veilige en snelle 
fietsverbinding dwars door Enschede. 
Bestaande delen van de F35 worden in 

Enschede met elkaar verbonden. Met 
deze nieuwe fietsbruggen wordt het 
laatste puzzelstukje gelegd voor een 
directe verbinding van Hengelo naar 
station Enschede. Op dit deel van het 
traject kruist de F35 twee belangrijke 
(auto)verbindingswegen. Door het fiets- 
en autoverkeer op deze plekken van 
elkaar te scheiden verbetert zowel de 
doorstroming als de verkeersveiligheid 
voor fietsers en automobilisten.

DE FIETS IS EEN VAN DE 
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET 
ENSCHEDESE MOBILITEITSBELEID
‘‘We willen Enschedeërs stimuleren 
om zoveel mogelijk de fiets te pakken", 
aldus verkeerswethouder Jurgen van 
Houdt. ‘‘Enschede is een grote Fietsstad. 
We vinden het als gemeente dan ook 
belangrijk om goede fietsverbindingen 

in en naar de stad te hebben. Al sinds 
jaar en dag zorgen we er samen voor 
dat fietsen steeds aantrekkelijker wordt 
om de stad leefbaar, aantrekkelijk en 
bereikbaar te maken. De F35 is hier 
een belangrijk onderdeel van. Met deze 
laatste ontbrekende schakels is de ketting 
tussen Hengelo en Enschede straks 
helemaal af. Een uniek stuk infrastructuur 
uitgeroepen tot de beste van Nederland 
en een geweldige trap in een veilige, 
comfortabele directe fietsverbinding van 
en naar het station van Enschede."

SAMEN WERKEN WE AAN HET 
SLUITSTUK VAN DE F35
‘‘We zijn trots dat we samen in een 
bouwteam met de gemeente Enschede 
het sluitstuk van de F35 naar het 
centrum van Enschede mogen bouwen’’, 
aldus rayonmanager Jan Hendrik Fischer 

van Strukton Civiel Noord & Oost. ‘‘De 
werkzaamheden hebben impact op de 
omgeving, zullen de bereikbaarheid naar 
het centrum met de fiets beter maken en 
de gemeente Enschede en Hengelo met 
elkaar verbinden. De verbinding zal in 
het bouwteam verder worden voortgezet 
waarbij we naast kwaliteit zorgen voor 
veel werkplezier en zo min mogelijk 
hinder voor de omgeving."

WANNEER DE SCHOP IN DE GROND 
GAAT IS NOG NIET BEKEND
De komende maanden werken de 
gemeente Enschede en Strukton de 
plannen verder uit. Naar verwachting 
zijn de definitieve plannen in het voorjaar 
van 2022 klaar zijn. Voor meer informatie 
over de F35 kunt u kijken op 
www.fietssnelwegf35.nl.

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

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

huisartsinformatiesysteem waar uw 
huisarts mee werkt. 

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

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

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

een speciaal moment aan het einde 
van de dag.

Dit betekend dat u 24 uur per dag 
online een afspraak kunt inplannen, 
wijzigen of weer kunt afzeggen. U hoeft 
niet meer te bellen en in de wachtrij te 
staan als het een drukke ochtend is.
Voor u als patiënt is er een ‘digitale 
voordeur’ ontstaan welke u kunt 
openen op ieder moment van de dag 
en de bereikbaarheid van de praktijk 
vergroot. Daarbij is de wens dat de 
werkdruk bij de doktersassistentes 
door deze innovatie zal afnemen. 

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

Huisartsenmaatschap Twekkelerveld 
wenst U allen fijne feestdagen en een 
voorspoedig en vooral gezond 2022 
toe!!

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

Huisartsen Twekkelerveld bereiden 
digitale bereikbaarheid voor patiënten uit

Gemeente en Strukton werken aan fietsbrug over de 
Lambertus Buddestraat en Tubantiasingel

3D impressies fietsviaducten F35 - Lambertus Buddestraat 3D impressie fietsviaducten F35 - Tubantiasingel 
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KOFFIEOCHTEND
Iedere ochtend is er een inloop voor 
de buurt om gezellig bij te kletsen of 
dingen van alle dag te bespreken. Kom 
gerust langs vrij toegangkelijk .

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

DINSDAG
Joffreykoor
Elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
is er bij ons een gezellige zangmiddag, 
onder het genot van een kopje koffie 
kunnen we ook even bijpraten, maar het 
zingen is het allerleukste. 

WOENSDAG 
Creatief 
Elke woensdag van de maand is er 
creatief, met een wisselend programma. 
Elke maand maken we leuke dingen 
van papier of passend bij het seizoen. 
Je bent van harte welkom van 14.30-
16.00 uur. 

Woensdag 8 december: 
iets lekkers bakken
Woensdag 15 december 
knutselen voor kerst
Woensdag 22 december
knutselen voor kerst

Judo
Iedere woensdag worden er bij ons 
judolessen gegeven, onder leiding van 
onze judoleraar Dennis Welman. De 
lessen worden gegeven voor kinderen 
vanaf 5 jaar. Je kunt altijd 2 proeflessen 
meedraaien. Lestijd: 18.30-19.30 uur.
Nadere info volgt 

DONDERDAG
Folkloristische dansgroep de krekkel
Elke donderdagavond 20.00-22.00 uur. 
Ben je geinteresseerd in de twentse 
folklore, dansen en muziek dan is 
dit misschien een leuke hobby voor 
jou. Nieuwe leden zowel dansers als 
muzikanten, zijn van harte welkom! 

Shanty koor Wrakhout
Op donderdagmiddag repeteert het 
shantykoor wrakhoout. Het shantykoor 
‘‘wrakhout" uit Enschede bestaat uit 

een groep enthousiaste kerels die 
met passie en plezier, in koorverband 
liederen zingen. 

VRIJDDAG
Discofeestje geven?
Voor kinderen vanaf 8 jaar is er de 
gelegenheid discofeestjes te geven. Is 
uw kind binnenkort jarig en houdt hij/zij 
van dansen en muziek en heeft u thuis 
niet de ruimte kom De kosten bedragen 
hiervoor € 8.00 p.p. U krijgt onbeperkt 
drinken kaas, worst, stokbrood met 
sausjes en een bittergarnituur. Voor 
informatie en afspraak kunt u bellen 
met 053 - 4353548. 

Kinderfeestje geven?
Wilt u een kinderfeestje geven voor 
uw kind? Op vrijdagmiddag is er de 
gelegenheid om het verjaardagfeestje 
van uw kind te vieren. Wij doen dan 
spelletjes of creatief. De kosten hiervan 
bedragen € 5.50 p.p.

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

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de maand 
houden we een gezelligheidsbingo met 
leuke prijzen. De kaarten kosten €2,50 
per stuk, de briefjes voor de hoofdprijs 
kosten €1,50 per stuk. De hoofdprijs is 
tijdelijk 2 x €27,50 . Zaal open 18.30 uur.
Nadere info volgt 

Enschedese Philatelisten Vereniging EPV 
Postzegel Verenigingsavond met mooie 
veiling vanaf ca 19.30 uur. Elke vierde 
maandag van de maand in 2022.
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HANDWERKCLUB
Huiskamerproject. Elke maandag middag 
van 14.00 t/m 16.00 uur.
Handwerken onder deskundige leiding.
Kom een keer langs om te proberen is 
geheel gratis. 

ONTMOETINGSCENTRUM 
Elke maandag en donderdag van 08:30 
t/m 16:30 uur is Ontmoetingscentrum 
Twekkelerveld van Liberein aanwezig met 
een groep ouderen in de grote zaal. 

BINGOAVOND  
Met 2x een hoofdprijs van €50,00. Verder 
boodschappen, vleesschotels en koffie. 
Zaal open 18:30 uur. Aanvang 19:30 uur.
Nadere info volgt 

DANSCURSUS
Elke vrijdag, vanaf 8 oktober,  
wordt er een danscursus gegeven  
onder deskundige leiding.  

Er worden diverse dansen geleerd waar 
onder de quickstep, Engelse wals, tango, 
cha cha enz. Kosten: € 3,00
Koffie/thee en enkele hapjes gratis
Aanvang: 20.00 uur

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Met gratis hapjes, 
koffie/thee en een kleine bingo
Entree: €3,00. Zaal open 18.30 uur

Aanvang 19.30 uur.
Voorlopig geen dansavond. Nadere info 
volgt.

JUDO
Judoclub De Wester (elke dinsdag  
van 18.30 uur tot 20.30 uur).  
Elke dinsdagavond zijn er judo-trainingen 
onder leiding van Rob de la Parra. Als je 
interesse hebt kom dan gerust langs voor 
het volgen van een paar gratis proeflessen. 
En natuurlijk bezoeken de judoka’s het 
gehele judoseizoen diverse toernooien  
door heel Nederland en door Europa.
Voorlopig geen judoclub. Nadere info volgt.

DAMES GYM
Elke dinsdagmorgen van 9:00 t/m 10:30 
uur kun je gezellig gymmen om je fitter te 
voelen, of om de stijve spieren weer wat 
losser te maken. 

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

AQUAREL OF OLIEVERF SCHILDEREN
Neem eens een jaartje deel aan tekenen, 
aquarel of olieverf schilderen in ons 
gebouw! Woensdagmorgen van 09.30 t/m 
11.30 uur. Cursusseizoen van september 
t/m mei. 

COUNTRY DANSEN VOOR KOPPELS
Je houdt van Country Muziek en je  
wilt samen met je partner daarop  
leren dansen? Dat kan bij de ‘‘Western 
Couple Dancers". Kom voor kennismaking 
en meer informatie rustig langs.
Voorlopig geen dansavond. Nadere  
info volgt.

MAANDAG
Circus Tijdgeest Workshop:  
Jongleren, eenwieleren en balanceren. 
€1,50 p.p. per keer / €60,- per jaar
14:30-17:00 uur: 4 t/m 12 jaar
19:00 - 21:00 uur: Vrijwilligers 
en 13 jaar en ouder.

DINSDAG 
09:30-13:00 - Klusteam KZP
14:30-17:00 -  Circus Tijdgeest 

Workshop (zie maandag)
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

WOENSDAG
14:30-16:00 - Kinderen creatief,  

4 t/m 12 jaar
17:30-22:00 - OSVVE

DONDERDAG
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

VRIJDAG
09:00-13:00 - Tekenclub

Siriusstraat 5  | 053-4319692
www.speeltuinhetheelal.nl  | Facebook: speeltuin vereniging ‘t Heelal

J.W. Swiersstraat 43A, 7521 DM Enschede  | T. 053-4356663 
www.speeltuindewester.nl 

G.J. van Heekstraat 14, 7521 EG Enschede  | T. 053-4786428 
www.speeltuinkozakkenpark.nl 

LET OP: VOOR ACTIVITEITEN VÓÓR 17.00 UUR HEEFT IEDEREEN VAN 13 JAAR EN OUDER EEN 
CORONATOEGANGSBEWIJS NODIG. ACTIVITEITEN NA 17.00 UUR ZIJN VOORLOPIG AFGELAST! 
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De laatste rit met lompen is gereden 
voor dit jaar. Deze keer niet zoveel, 
maar het ruimt lekker op. Ook al 
het oudpapier is verzamelt en is 
inmiddels ook uit Het Zonnehuuske. 
De extra ruimte die het geeft kunnen 
we ook goed gebruiken, want 
wat is er weer veel te doen. Van 
cadeautjes maken voor de jarige 
kinderen tot aan pakketten maken 
voor de kerst. Ondanks de drukte en 
meerdere uurtjes is het een heerlijke 
gezelligheid. Lekker enthousiast bezig 
zijn met elkaar om vele mensen weer 
blij te maken.

De feestkleding is geplaatst op de 
pagina van All4free en het meeste is al 
verloot en gaan met de rij-ronde voor 
de kerstvakantie mee naar de leden.
Er is een maximum gesteld, zodat we 
alles eerlijk kunnen verdelen en ieder 
wat leuks of feestelijks heeft voor de 
feestdagen.Smaken verschillen, dus 
er is ook veel keus. Van een compleet 
pak, een leuk sjaaltje of een prachtige 
glitter jurk. Voor ieder wat wils. 

Zelfs voor de dieren zijn er leuke setjes 
gemaakt met wat lekkers en een bal, 
een jasje voor de hond, maar zelfs een 
feestelijke stropdas, deze zijn gemaakt 
door de vrijwilligers van all4free.

Ook aan kerstdecoratie is gedacht. 
Alles wat nog in opslag stond is 
tevoorschijn gehaald. Vanaf de 
zolders van de vrijwilligers tot aan 
de garagebox en iedereen helpt 
enthousiast mee. Moderne, grappige, 
maar ook de nostalgische, ouderwetse 
decoratie wordt verzamelt, want ook 
hierin zijn er zoveel verschillen. Met 
veel zorg worden deze goed ingepakt, 
want er zit ook weer veel glaswerk bij. 
Oude kranten, bubbelplastic, doosjes, u 
kunt zich vast wel voorstellen dat het 

een hele organisatie is om dit alles zo 
goed mogelijk uit te voeren. We doen 
het met zoveel plezier dat we hiervoor 
graag wat extra uurtjes inzetten, want 
uiteindelijk genieten we hier ook van. 
Niemand klaagt, iedereen doet. Wat 
een geweldig team hebben we ook.

Sinds kort hebben alweer 2 extra 
vrijwilligers in ons team. Team 
Zonnehuuske bestaat nu uit totaal 8 
vrijwilligers. Ieder met zijn eigen taken 
en kwaliteiten. We vullen elkaar mooi 
aan en staat voor elkaar klaar. In deze 
drukke periode helpen we elkaar om 
alles ook op tijd af te kunnen krijgen.

Iedereen heeft zijn eigen dag(en) of 
dagdeel. Elisa en ik zijn er wel altijd, 
mochten er vragen zijn dan kan men 
zich tot één van ons wenden. Inloop 
is er iedere dinsdag, woensdag en 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur. Ook buiten deze tijden zijn we wel 
beschikbaar, maar alleen op afspraak.

Zoals in de vorige wijkkrant al vermeld 
zijn nu nu ook iedere woensdagmiddag 
(van 13.00 - 15.00 uur) aanwezig in 
het Proathuus. Ook hier heten wij 
u van harte welkom voor vragen 
en informatie. Zo waren wij daar 
laatst bezig met het inpakken van de 
verjaardag cadeautjes voor de jarige 
kinderen van de ouders die niet de 
hiervoor financiën hebben.

Het kan soms een hele uitdaging zijn 
aangezien wij ook afhankelijk zijn 
van de donaties die binnen komen. 
Het speelgoed wordt zorgvuldig 
nagekeken, gecontroleerd en soms 
ook tellen of alles compleet is. We 
worden daarom ook extra gelukkig van 
speelgoed wat nog nieuw of zo goed 
als nieuw is, zodat we deze hiervoor 
mogen gebruiken. Het geeft ons 

uiteraard een trots gevoel als het ons 
weer allemaal gelukt is en we worden 
helemaal gelukkig als we dan ook nog 
de geweldige en vooral blije gezichtjes 
en reacties mogen ontvangen. Wat 
hebben we toch een mooi en dankbaar 
werk.

Dat lukt ons niet alleen uiteraard, niet 
zonder u hulp voor de mooie geweldige 
donaties die wij mogen ontvangen. 
Dat maakt dit alles tot een succes, een 
geweldige samenwerking.

Zo mochten wij zelfs, totaal onver-
wachts ook nog extra stellingkasten 
ontvangen. In de ochtend werd 
gevraagd of wij deze nog konden 
gebruiken en dezelfde dag werden ze 
geleverd, nogmaals super bedankt. 
We zijn er ontzettend mee geholpen. 
Zo ontzettend fijn dat men meedenkt, 
hulp aanbiedt, meekijkt naar wat 
mogelijk is. Op deze manier kunnen 
wij ons geweldige werk verder 
voortzetten. Onze dank is groot, hoe 
fantastisch dit alles.

Zoals altijd is er op de support groep 
van All4free ook weer van alles te koop 
en is men heerlijk bezig geweest om 
allerlei leuke creaties te maken voor de 
kerst. Ook nieuwe spullen worden hier 
aangeboden, kleding, sieraden eigenlijk 
van alles wel wat. Nieuwsgierig? Neem 
eens een kijkje op Support All4free, 
misschien zit er ook voor u wat tussen. 
U steunt dan gelijk All4free voor 
de minima, want van de opbrengst 
worden bijvoorbeeld de benodigde/
aanvullende spullen voor tractatie 
ingekocht. Zodat ook de kinderen 
die normaal gesproken niet hadden 
kunnen trakteren op school, toch 
mee kunnen doen met andere klas-
genootjes. Voor sommige ouders 
kan een traktatie al een flinke 

uitgave zijn en soms dan ook niet 
mogelijk. Het is fijn dat ze dan beroep 
kunnen doen op All4free. En een vrolijk 
kindergezichtje wordt toch iedereen 
blij van.

In het Proathuus mochten we een 
ook wat mooie donaties in ontvangst 
nemen. Ruim 20 covers voor een 
tablet, 2 prachtige industriële lampen, 
boeken en nog meer mooie items. 
Superbedankt allemaal, hier worden 
we blij van. We zorgen ervoor dat de 
spullen weer goed terecht komen.

Voor nu gaan we weer vrolijk verder, er 
is nog zoveel te doen. Er moeten nog 
meer verjaardag cadeautjes ingepakt 
worden. Spulletjes uitgezocht worden 
voor de feestdagen en alles moet af en 
op de plek van bestemming zijn voor 
de kerstvakantie. We hoeven ons dus 
niet te vervelen, maar dat doen we 
nooit in Het Zonnehuuske.

Namens het gehele team van Het 
Zonnehuuske en All4free wensen wij 
jullie allen geweldige feestdagen toe 
en een fantastisch nieuw jaar. Of je 
deze nou lekker in je pyjama viert of in 
een luxe outfit, alleen of met anderen. 
Geniet en wees dankbaar voor al het 
moois. Al het mooie in het leven is dat 
wat gratis wordt gegeven.

Een groet, een knuffel, een glimlach 
van oor tot oor. Daar staan wij allen in 
het zonnehuuske voor!

PATRICIA
Het Zonnehuuske,
Meteorenstraat 54
hetzonnehuuske@gmail.com

MELISSA
All4free voor de minima in Twente
all4freetwente@gmail.com

Topdrukte bij Het Zonnehuuske en All4free

Dagelijkse activiteiten in ’t Proathuus



Fotowedstrijd: Wat betekent energie voor jou? 

MAANDAG
Lunchteam 09.00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk 09.00 - 17.00 uur
Nieuw Begin Enschede 10.00 - 16.00 uur
Wijkteam 12.00 - 17.00 uur
Stichting Move 09.00 - 17.00 uur
Lees & Schrijfhuis 09.30 - 11.00 uur 

DINSDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Alifa Jongerenwerk  13.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Enschede 
Voorleesexpress  12.00 - 17.00 uur

WOENSDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkwijzer  12.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Stichting Move  09.00 - 17.00 uur
Focus  09.00 - 17.00 uur
Stadsdeelmanagement 09.00 - 12.00 uur

DONDERDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkwijzer  14.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Stichting Move  09.00 - 17.00 uur

Nieuw Begin Enschede  10:00 - 16:00 uur
Creatief met Doret  14.00 - 16.00 uur

VRIJDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Bibliotheek Enschede 
Voorleesexpress  12.00 - 17.00 uur

GEBRUIKERS VAN ‘T PROATHUUS
• De Wijkwijzer
• Het Schoollunch team Enschede
• Creatief met Doret
• Stichting Move Enschede
• Twentse Alliantie wijkwerk

• Stadsdeelmanagement Noord
• Wijkteam Twekkelerveld
• Nieuw Twekkelerveld
• Nieuw Begin Enschede
• Alifa lees & schrijfhuis Noord
• Alifa Jongerenwerk
• Alifa Opgroeien & opgroeien
• Alifa Welzijn senioren
• Sportaal
• Focus hulpverlening

Stop de pensioenrovers! Herstel koopkracht!

Dagelijkse activiteiten in ’t Proathuus

PENSIOEN IS ONS UITGESTELDE, 
GESPAARDE LOON!
Onze pensioenfondsen barsten van het 
geld dat ingelegd is door de deelnemers. 
In 13 jaar is het pensioenvermogen 
van 700 naar bijna 2000 miljard euro 
gestegen. Jaarlijks komt er gemiddeld 
meer dan 100 miljard aan premies en 
rendement bij. Terwijl er maar 32 miljard 
aan pensioenen wordt uitgekeerd. 
De kosten van het vermogensbeheer 
zijn ondertussen tot 8 miljard per jaar 
gestegen. Er is dus geld genoeg voor de 
pensioenen !

INDEXATIE IS ONS RECHT! HERSTEL 
KOOPKRACHT! NU!
Het echte probleem zijn de bizarre eisen 
die onze overheid aan onze fondsen 
stelt. Volgens de Nederlandse Bank 
(DNB) moeten de pensioenfondsen 
ervan uitgaan dat ze nooit meer dan 0,5% 
rendement maken. Terwijl er over de 
afgelopen 25 jaar gemiddeld meer dan 
6% per jaar verdiend is!
Er wordt al 13 jaar niet meer geïndexeerd. 
Dat kost de gepensioneerden 25% 
koopkracht en de werkenden evenveel 
aan pensioenopbouw. Ook in het 
nieuwe stelsel zal de koopkracht verder 
achteruitgaan omdat er minstens 
2/3 van de gespaarde pensioenen in 
renteloze staatsleningen belegd moet 
worden. Dat maakt indexatie onmogelijk.

INDEXATIE IS ONS RECHT! HERSTEL 
KOOPKRACHT! NU!
Het echte probleem zijn de bizarre eisen 

die onze overheid aan onze fondsen 
stelt. Volgens de Nederlandse Bank 
(DNB) moeten de pensioenfondsen 
ervan uitgaan dat ze nooit meer dan 0,5% 
rendement maken. Terwijl er over de 
afgelopen 25 jaar gemiddeld meer dan 
6% per jaar verdiend is!

Er wordt al 13 jaar niet meer geïndexeerd. 
Dat kost de gepensioneerden 25% 
koopkracht en de werkenden evenveel 
aan pensioenopbouw. Ook in het 
nieuwe stelsel zal de koopkracht verder 
achteruitgaan omdat er minstens 
2/3 van de gespaarde pensioenen in 
renteloze staatsleningen belegd moet 
worden. Dat maakt indexatie onmogelijk.

WAT WIL PENSIOENACTIE OOST?? 
WIE ZIJN WIJ???
Wij willen indexatie van de pensioenen en 

de pensioenopbouw met terugwerkende 
kracht, én wij willen handhaving van 
het huidige solidaire pensioenstelsel. 
Om dit te bereiken voeren we met 
gepensioneerden, werkenden en andere 
groepen samen actie. Hierbij gaat het 
om acties die de aandacht vestigen op 
onze bezwaren tegen het nieuwe stelsel; 
de foute modellen van De Nederlandse 
Bank en de slechte plannen van onze 
regering.

WIE ZIJN PENSIOENACTIE OOST? 
SAMENWERKING MET?
Eind augustus 2020 is in Hengelo 
Pensioenactie Oost opgericht. De 
oprichters zijn mensen met verschillende 
achtergronden. Zij zetten zich in voor 
een rechtvaardig pensioenstelsel, zonder 
kortingen en met indexatie. Dat doen 
we samen met anderen. Landelijk zijn 

er zeven organisaties met verschillende 
achtergronden actief op het gebied van 
pensioenbehoud. Pensioenactie Oost 
werkt zoveel mogelijk met hen samen. 

DOE MEE, LAAT JE ZIEN, LAAT JE HOREN!

Kijk voor meer informatie en contact op 
onze website: www.pensioenactieoost.
nl/ Of gebruik 
de QR-code. 

SAMEN VOOR EEN 
EERLIJK PENSIOEN

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pensioen is ons uitgestelde, gespaarde loon! 
Onze pensioenfondsen barsten van het geld dat ingelegd is door de 
deelnemers. In 13 jaar is het pensioenvermogen van 700 naar bijna 
2000 miljard euro gestegen. Jaarlijks komt er gemiddeld meer dan 
100 miljard aan premies en rendement bij. Terwijl er maar 32 
miljard aan pensioenen wordt uitgekeerd. De kosten van het 
vermogensbeheer zijn ondertussen tot 8 miljard per jaar gestegen. 
Er is dus geld genoeg voor de pensioenen !  
 
Indexatie is ons recht! Herstel koopkracht! NU! 
Het echte probleem zijn de bizarre eisen die onze overheid aan onze 
fondsen stelt. Volgens de Nederlandse Bank (DNB) moeten de 
pensioenfondsen ervan uitgaan dat ze nooit meer dan 0,5% 
rendement maken. Terwijl  er over de afgelopen 25 jaar gemiddeld 
meer dan 6% per jaar verdiend is! 
Er wordt al 13 jaar niet meer geïndexeerd. Dat kost de 
gepensioneerden 25% koopkracht en de werkenden evenveel aan 
pensioenopbouw. Ook in het nieuwe stelsel zal de koopkracht verder 
achteruitgaan omdat er minstens 2/3 van de gespaarde pensioenen 
in renteloze staatsleningen belegd moet worden. Dat maakt 
indexatie onmogelijk.  
 
Bezwaren tegen de plannen van het nieuwe stelsel 
Ons grootste bezwaar tegen de nieuw wet/stelsel is de doorgeslagen 
individualisering. De individuele potjes betekenen dat goede en 
slechte tijden niet meer door alle deelnemers gedeeld worden. Alle 
risico’s worden op de individuele deelnemer afgewenteld. Dat maakt 
pensioen onnodig duur.  
 

 

Eerder stoppen met werken ? Vergeet het maar ! 
In veel CAO’s worden nu weer afspraken over eerder stoppen 
gemaakt. De werkgever betaalt dan de ontbrekende AOW-uitkering. 
Maar de rest moet uit het eigen pensioen komen. Één jaar eerder 
stoppen kost ongeveer 7%  van het levenslange pensioen. Eerder 
stoppen wordt zo een illusie.  
 
Stop de plannen voor het nieuwe stelsel, het kan nog! 
De regering wil dat het nieuwe stelsel in 2027 in gaat. Zij doet alsof 
dit een gelopen race is, maar er is nog geen wetstekst en de 
Tweede en de Eerste Kamer moeten er nog over stemmen!  
Daarom is het nu de hoogste tijd om met acties bezwaar te maken. 
 
Wat wil Pensioenactie Oost?? Wie zijn wij??? 
Wij willen indexatie van de pensioenen en de pensioenopbouw met 
terugwerkende kracht, én wij willen handhaving van het huidige 
solidaire  pensioenstelsel. Om dit te bereiken voeren we met 
gepensioneerden, werkenden en  andere groepen samen actie. 
Hierbij gaat het om acties die de aandacht vestigen op onze 
bezwaren tegen het nieuwe stelsel; de foute modellen van De 
Nederlandse Bank en de slechte plannen van onze regering. 
  
Wie zijn Pensioenactie Oost? Samenwerking met? 
Eind augustus 2020 is in Hengelo Pensioenactie Oost opgericht. De 
oprichters zijn mensen met verschillende achtergronden. 
Zij zetten zich in voor een rechtvaardig pensioenstelsel, zonder 
kortingen en met indexatie. Dat doen we samen met anderen. 
Landelijk zijn er zeven organisaties met verschillende achtergronden 
actief op het gebied van pensioenbehoud. Pensioenactie Oost werkt 
zoveel mogelijk met hen samen. 
 

Doe mee, laat je zien, laat je horen! 
 

Kijk voor meer informatie en contact  
op onze website : 
http://www.pensioenactieoost.nl/ 
Of gebruik de QR-code hiernaast 
 

Samen voor een eerlijk pensioen 

9De Bibliotheken Enschede en Hengelo 
organiseren een fotowedstrijd over 
de energietransitie: de overgang van 
stroom uit traditionele brandstoffen 
zoals olie, kolen en gas naar groene 
energie. Amateurfotografen kunnen 
hun foto insturen tot en met 15 januari 
en maken kans op mooie prijzen.

De foto moet op een creatieve manier 
laten zien wat energie voor de fotograaf 
betekent. Een vakjury selecteert 
uit alle inzendingen 20 foto’s. Deze 
foto’s worden in februari en maart 
geëxposeerd in de bibliotheken van 
Enschede en Hengelo. De drie beste 
foto’s winnen een cadeaubon om te 
besteden bij een fotowinkel. 

OVERSTAP NAAR DUURZAME ENERGIE
De Bibliotheken besteden deze 
maanden veel aandacht aan wat 
de overstap naar duurzame energie 
betekent voor huishoudens in 
Enschede en Hengelo. Daarbij werken 
ze samen met omroep 1Twente aan de 
Agenda van de Stad, om zo inwoners 
te informeren over maatschappelijke 
ontwikkelingen met grote impact op 
huishoudens en het individu. 

Meer informatie is de vinden op de 
website van de Bibliotheek Enschede: 
www.bibliotheekenschede.nl.



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

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

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

Maandag gesloten
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,95
kom

lunchen!
v.a. 12.00 uur

Adv Eetcafe De Fusting 130x95.indd   1Adv Eetcafe De Fusting 130x95.indd   1 04-10-2021   21:1204-10-2021   21:12

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!

www.dekunstgebitmakerij.nl

G. J. van Heekstraat 408 7521 EN Enschede 

info@dekunstgebitmakerij.nl

Is uw kunstgebit gebroken of is er een tand uit? 

Bel dan direct  06 - 38 66 20 99 

Of kom naar het tandtechnisch laboratorium!

“Vanaf nu kunt u 

ook voor een 

nieuwe prothese 

bij ons terecht!”

Voor advies, reparatie en correctie van uw prothese

“Meer dan 38 jaar ervaring
 in de tandtechniek”

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

 Jouw buurtfietsenmaker op 't Twekkelerveld!

Trainsters Tuffelwichter onderscheiden 
met jeugdlintje 2021!

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u 
culinair verrassen. Laten genieten van gemak… met onze 
keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 5 van deze maaltijden 
kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.  
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten 
   en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Dat smaakt naar meer toch?

Eet u natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? 
Ook dat kan. Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 
0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze.  Vermeld bij de 
bestelling actiecode 202-SCEN0921. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2021. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.



Erg trots zijn we op Noa Douwsma,  
Chantal Oosterveen en Indy Schoen-
maker! Omdat zij officieel onderscheiden 
werden door onze interim burgermeester 
Bovens met het jeugdlintje en oorkonde 
in de burgerzaal van het stadhuis.

Jarenlang hebben zij zich ingezet 
voor onze wijk in diverse (jeugd)
activiteiten. Met name de laatste 
jaren als danstrainsters; waarbij zij 

(kwetsbare) meisjes verder ontwikkelen 
in technieken, maar ook begeleiden 
in ‘‘plankenkoorts" om toch leuke 
uitvoeringen te realiseren in polka-én 
showdans. Geheel belangeloos én vanuit 
hun ervaringsdeskundigheid!

Ook buiten de programma’s van wijk
kindermiddagen,scholencarnaval,mini 
gala Livio, "Tejo" en Halloween zijn ze 
actief met de jeugd om ‘suikerharten’ te 

koken met hun tijdens sinterklaas tijd 
voor de zieke bewoners aldaar. En met 
Pasen paascakejes bakken tesamen 
met de bewonerscommissie van Livio 
Twekkelerveld. Hopelijk kunnen we 
dit jaar ondanks de ’’corona" het weer 
organiseren, want dit geeft zeker een 
harmonieuze verbinding in onze wijk, 
waarbij het welzijn op velerlei vlakken 
ten goede komt! Chapeau meiden!! 
We hopen nog lang met jullie dit te 
realiseren. 

Natuurlijk zijn er altijd (nieuwe)meisjes 
welkom bij de training van deze 
kanjers! kom gerust eens kijken in 
het theorielokaal van verkeersschool 
Lakerink aan de G.J. van Heekstraat 
161. Elke woensdagmiddag vanaf 17.30 
uur. Of bekijk op Facebook Tuffelwichter 
pagina.

In totaal hebben drie meisjes een 
jeugdlintje ontvangen en twee ervan 
zetten zich al een aantal jaren in met heel 
mooie prestaties in Twekkelerveld. Eén 
van de meisjes woont ook daadwerkelijk 
in Twekkelerveld. 

Mooie prestaties van drie meisjes 

die allemaal op hun eigen wijze een 
bijzondere maatschappelijke prestatie 
hebben geleverd.

Chantal Oosterveen en Noa Douwsma 
hebben vier jaar geleden op 11-jarige 
leeftijd, toen de toenmalige danstrainer 
stopte, de danstrainingen die 
aanvankelijk in buurthuis De Sloep in 
Twekkelerveld plaatsvonden voortgezet 
en doen dit nog steeds.

Ze doen dit met veel plezier en vrijwillig. 
Ze maken ieder jaar een dansprogramma 
en werken toe naar voorstellingen voor 
ouderen (Livio), op wijkbasisscholen en 
op andere wijkkindermiddagen.

Ze motiveren kinderen die plankenkoorts 
hebben om juist mee te doen. Met hun 
activiteiten dragen ze bij aan het sociaal 
welzijn in de buurt en bereiken diverse 
doelgroepen met hun activiteiten.

De jury, onder voorzitterschap van 
wethouder June Nods, heeft de moeilijke 
taak gehad om tot deze keuze te komen.

De lintjes werden uitgereikt door de wnd 
burgemeester Theo Bovens.

Wie zijn ‘’wij’’ vraag je je waarschijnlijk af. 
‘’Wij’’ is een groep dames, die elke week 
bij elkaar komt om samen te bewegen 
op muziek. We hebben een gymzaal tot 
onze beschikking en we kunnen nog wel 
een aantal nieuwe leden gebruiken! 
Of als je zelf geen interesse hebt, maar 
iemand weet die [weer] wil sporten, laat 
diegene een proefles komen doen. 

Samen sporten is bovendien gezellig. Je 
hoeft niet te wachten tot 1 januari of iets 
dergelijks, kom gewoon langs.

We sporten een uur op de maandagavond 
[19.00 - 20.00 uur] in de GYMZAAL aan de 
Schietbaanweg/hoek Weegschaalstraat. 
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.
Telefoon: 06 28 26 92 90.

Belangrijke informatie voor Menzis verzekerden

Trainsters Tuffelwichter onderscheiden 
met jeugdlintje 2021!

Wij zoeken dames voor ons sportclubje

Menzis heeft voor 2022 wijzigingen 
doorgevoerd in de vergoedingen van 
fysiotherapie. Middels dit artikel 
willen wij jullie informeren wat dat 
betekent voor u.

• Het aantal zittingen die vergoed 
worden uit de aanvullende 
verzekering zijn verminderd.

• Als u vroeger extra verzorgd 
1 verzekerd was kreeg u 9 
behandelingen vergoed uit die 
verzekering, dat zijn er per 2022 
nog 6. Indien u extra verzorgd 2 
verzekerd bent krijgt u nog 12 
behandelingen vergoed (was 18) 
en bij extra verzorgd 3 krijgt u 20 
behandelingen vergoed (was 32). 

FYSIOTHERAPIE BIJ EEN ONGEVAL
• Indien u aanvullend verzekerd 

bent bij de Menzis heeft u recht 
op extra fysiotherapie na een 
ongeval (uiteraard na goedkeuring 
van de Menzis)!

• U bent gestruikeld of ergens 
vanaf gevallen. Bijvoorbeeld 

een val van de keukentrap bij 
het vervangen van een lamp, 
waardoor u uw enkel heeft 
verzwikt.

• U krijgt een hockeystick van een 
tegenstander tegen uw pols 
tijdens een wedstrijd.

• U wordt omvergetrokken door uw 
hond waardoor u op uw heup valt.

• U wordt aangereden door een 
auto.

• Na aanvraag bij de verzekeraar 
krijgt u binnen 10 dagen bericht 
of u voor de extra vergoedingen in 
aanmerking komt. 

CHRONISCHE INDICATIE 
FYSIOTHERAPIE 
• Als uw klacht op de “Lijst 

chronische aandoeningen voor 
fysiotherapie” staat dan hebt 
u altijd recht op fysiotherapie. 
Chronische aandoeningen zijn 
bijvoorbeeld MS, CVA, COPD, 
na operaties van bijvoorbeeld 
knie of heup. Voor de volledige 
lijst en voorwaarden verwijzen 

we u naar de website van de 
zorgverzekeraar. 

 ARTROSE HEUP OF KNIE 
• Indien u artrose hebt aan uw 

heup of knie en u komt niet in 
aanmerking voor een operatie 
dan hebt u eenmalig recht op 12 
behandelingen fysiotherapie.

We hopen dat u voldoende ingelicht 
bent door ons. Mocht u nog verder 

vragen hebben kunt u ons altijd bellen 
onder het volgende telefoonnummer; 
053 4358992 

FYSIOTHERAPIE DE BLEEK 
Gezondheidscentrum Twekkelerveld, 
Maanstraat 130

Rigtersbleek, 
GJ van Heekstraat 66
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Introductie Ja-Ja sticker

Denk je er over na om een show te bezoeken in ons theater, 
of wil je zelf een feest organiseren maar heb je een vraag? 
Neem gerust contact met ons op.

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

vrijdag 17 december 2021 19:00 uur
DE TOR ON TOUR: KERSTGALA MET 
NEW SOUND JAZZ MACHINE
Sommige concerten hoeven we 
eigenlijk niet meer aan te kondigen, 
omdat iedere liefhebber al lang op 
de hoogte is. Traditie, heet dat. Zo’n 
traditie is het Kerstconcert van de New 
Sound Jazz Machine.

zaterdag 18 december 2021 19:30 uur
KERSTSHOW
Een geheel verzorgde avond in 

Kerstsfeer met heerlijk eten, drinken 
en een verassende Kerstshow.

zondag 26 december 2021 16:00 uur
KERSTSPECIAL MET RANSOM 
EN HIGHWAY EN EEN HEERLIJK 
KERSTDINER –
Een Kerstspecial met live muziek van 
Ransom en Highway in combinatie 
met een heerlijk kerstdiner!! Deze 
middag is het theater omgetoverd in 
een gezellige en warme kerstsfeer. 
Ultiem genieten”. Ransom staat 

garant voor stevige popnummers tot 
rustige ballades en bestaat uit Marty, 
Rene, Toon, Rob en Hermann. Dus heb 
je zin om met ons de dansvloer aan te 
vegen, kom dan naar deze geweldige 
Crazy Sunday!

vrijdag 14 januari 2022 20:00 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
Hoeveel onheilspellende gebeurtenis-
sen kun jij aan? Kom naar de House 
of Horror dinnershow van het 
Mystiek Theater in Enschede en 

ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt”†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld!

Redactie Wijkkrant Twekkelerveld 
wenst u gezellige feestdagen en voor 2022 

een voorspoedig en gezond jaar toe!

Programma Mystiek Theater

Vragen over uitkering of bijstand?
Voor vragen over uitkering of bijstand 
kunt u sinds 15 november ook terecht bij 
Wijkwijzer Proathuus Twekkelerveld.

Een consulent van Werk en Inkomen is 
dan aanwezig tijdens de spreekuren op 
woensdag- en donderdagmiddag van 
14.00 - 17.00 uur. Het gaat voorlopig om 
een proefperiode die duurt tot 4 februari 
2022. 

Het Proathuus vindt u aan de Regulus-
straat 10 in de wijk Twekkelerveld.
Kijk voor meer informatie over de 
Wijkwijzer op www.enschede.nl/
wijkwijzer. 
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Zonder onze adverteerders, alle 
vrijwilligers, redactieleden, bezorgers, 
leden van de wijkbudgetcommissie en 
last but not least medewerkers van 
stadsdeel Noord was het niet mogelijk 
geweest om onze mooie wijkkrant bij 
u in de bus te kunnen laten bezorgen.

Voor een behoorlijk aantal bewoners 
van onze wijk Twekkelerveld was het 
afgelopen jaar niet het eenvoudigste 
jaar in hun bestaan. Het verlies van 
een naaste of een goede vriend of 
kennis horen bij het leven, maar het 
is net alsof het nu in deze Coronatijd 
er veel mensen nog meer gebukt gaan 
onder allerlei problemen van financiële 
aard of zich depressief voelen. Het 
lukt gewoon niet meer goed om naar 
de toekomst te kijken, of perspectief 
te hebben. Alles lijkt zo onzeker, zal 
ik nog wel een baan hebben, zal ik 
de huur nog kunnen betalen, mogen 
mijn kinderen straks wel gewoon naar 
school als de pandemie zich zal gaan 

uitbreiden in plaats van afnemen. Het 
zijn zo maar gedachten die zeker in 
deze donkere dagen het gevoel van 
onmacht laten opkomen. In de zomer 
heb je de warmte en de zon, en nu de 
mist en de kou, daar werd je zo wie zo 
al niet vrolijk van, laat staan in deze 
onzekere periode waar we nu in leven.
We missen regie en een soort 
leiderschap om onze levens zo hier en 
daar weer op de rails te kunnen krijgen. 

Gelukkig zijn er ook genoeg 
wijkbewoners die zelf goed hun 
boontjes kunnen doppen, maar toch 
zie je om je heen dat medebewoners 
een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Het Proathuus heeft vele 
hulporganisaties in huis om u met 
alle vragen behulpzaam te kunnen 
zijn, ook zijn er prachtige initiatieven, 
zoals: ’t Zonnehuuske, All4 Free, 
Move en nog meerdere organisaties 
die de minderbedeelden in onze 
wijk op allerlei manieren helpen en 

ondersteunen. Aan het eind van 
dit “vreemde” jaar 2021 willen wij 
als Wijkkrant Twekkelerveld al deze 
mensen een dikke pluim geven voor 
al het werk wat zij dit jaar hebben 
verricht!

Volgend jaar 2022 zal zeker weer een 
positieve wending geven in ons aller 

bestaan, een tukker zegt niet voor 
niets “de beuk er in ‘en “ait verdan” 
en zo wie zo hebben we straks de 
kortste dagen al weer gehad en wordt 
het vanzelf weer voorjaar!

De Redactie Wijkkrant Twekkelerveld
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Als je de ander wilt overtuigen dat jij 
de juiste kandidaat bent voor de baan, 
dan moet je een goed verhaal vertellen. 
Tijdens de online sollicitatietrainingen 
die de Bibliotheek in december 
organiseert, kunnen werkzoekenden 
leren hoe ze dat kunnen doen.

SPREEKUUR
Een goed verhaal vertellen begint 
al bij het opstellen van CV en 
sollicitatiebrief. Met al jouw vragen, 
ook over het voorbereiden van een 
sollicitatiegesprek, kun je terecht bij 
het Sollicitatiespreekuur op woensdag 
1 december. 

WALK & TALK
Op vrijdag 3 december staat ook  
de maandelijkse netwerkbijeenkomst 
in het teken van verhalen. Na een 
korte inleiding kun je met andere 

werkzoekenden ervaringen en tips 
uitwisselen.

TRAINING STORYTELLING
Niemand loopt warm voor het 
opdreunen van argumenten, het delen 
van getallen of het voorlezen van een 
CV. Als je de ander wilt overtuigen, 
moet je met een goed verhaal komen. 
Ook tijdens jouw zoektocht naar werk. 
Hoe je dat kunt doen, ontdek je in de 
training van vrijdag 10 december.

VOORSTELPITCH
We sluiten het jaar af met de training: 
Jouw voorstelpitch. Deelnemers leren 
op vrijdag 17 december hoe ze in korte 
tijd een goede indruk kunnen maken in 
een sollicitatiegesprek.

Alle activiteiten zijn gratis online bij te 
wonen. Aanmelden is verplicht. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden op de website van de 
Bibliotheek Enschede: 

WWW.BIBLIOTHEEKENSCHEDE.NL

De Bibliotheek duikt in 
de sollicitatiekracht van verhalen  

Ouderensoos 
in Twekkelerveld

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

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

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

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

WANNEER?
Elke dinsdagmiddag van 14.30 - 16.30 
uur. We starten op di 18 januari 2022!

Partou Peuteropvang Twekkelerveld
Het leven is voor kinderen een grote 
ontdekkingstocht. Ons kinderdagverblijf 
is een veilige, vertrouwde speelplaats 
waar we samen oefenen voor de grote 
wereld. We zorgen dat je kind plezier 
heeft samen met andere kinderen en een 
plekje in de groep vindt. Zo kan jouw zoon 
of dochter straks met zelfvertrouwen de 
buitenwereld verkennen.

PARTOU PEUTEROPVANG
Regulusstraat 8-10
7521 DX Enschede
06 394 679 00
universum@partou.nl

• peuterspeelzaal / peuteropvang
• in basisschool Paulus
• leuk speelplein ”
• VVE
• Schrijf je kind snel in

Hierbij informeren wij u over de 
introductie van de Ja-Ja sticker in 
Enschede per 1 april 2022 en de 
gevolgen hiervan voor huis-aan-
huisbladen en wijkkranten.

JA-JA STICKER (OPT-IN SYSTEEM)
Vanaf 1 april 2022 geldt in Enschede 
de Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd 
reclamedrukwerk.

Bij dit systeem ontvangen alléén huis- 
houdens met een Ja-Ja sticker op hun 

brievenbus ongeadresseerd reclame-
drukwerk. Dit is een omkering van de 
huidige situatie, waarin bewoners die 
geen reclame willen ontvangen dit 
met een sticker aangeven. De Ja-Ja 
sticker is bedoeld om papierverspilling 
te voorkomen en de hoeveelheid 
papierafval te verminderen.

WAT IS ONGEADRESSEERD 
RECLAMEDRUKWERK?
De Ja-Ja sticker is in Enschede 
uitsluitend van toepassing op onge-

adresseerd reclamedrukwerk. Huis-
aan-huisbladen met een minimale 
inhoudelijke content van 10%, wijk-
kranten en drukwerk van niet-
commerciële organisaties vallen na-
drukkelijk niet onder de nieuwe regels.

WAT BETEKENT DIT VOOR UW 
ORGANISATIE?
De introductie van de Ja-Ja sticker 
heeft geen gevolgen voor de ver-
spreiding van (commerciële) huis-aan-
huisbladen, mits deze een minimale 

inhoudelijke content van 10% 
bevatten. Ook voor de verspreiding 
van drukwerk van niet-commerciële 
organisaties, waaronder de meeste 
wijkkranten, heeft de introductie van 
de sticker geen gevolgen.
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Het is december wanneer deze editie 
van de Twekkelerveld wijkkrant op 
uw deurmat valt. De thermostaat 
van de kachel wordt langzaam weer 
opgeschroefd want de tempratuur daalt 
s ’nachts alweer richting de 0 graden 
Celsius. De bladeren vallen weer van 
de bomen en de warme chocolademelk 
staat op het fornuis. De ideale 
ingrediënten voor de meeste showbands 
in Nederland. Deze showbands zijn 
namelijk volop in beweging, niet alleen 
voor de Sinterklaas intochten (inmiddels 
geweest) en Kerstoptredens, nee ze zijn 
ook volop bezig om nieuwe muziek in te 
studeren voor de diverse optochten en 
taptoes. Ook Show and Marchingband 
EVC is volop in beweging om diezelfde 
reden, maar ook voor de 2 grote 
projecten die we in 2022 gaan doen, met 
in maart het Sing-A-Long concert en 
juli het WMC (Wereldmuziek Concours 
in Kerkrade). Leuke en verfrissende 
nieuwe projecten waar we als club 
weer veel nieuwe energie uit halen, ook 
door de intensieve samenwerking met 
diverse cultuur verenigingen wat ons 
een enorme boost geeft.

Ook draait onze activiteitencommissie 
weer op volle toeren want er komen 
weer veel leuke en lekkere acties aan, 
zoals de oliebollen drive-thru, toch 
wel klein succesje te noemen na al 
die ellende van de corona periode. 
Daarover zo dadelijk meer. Nu eerst 
een korte terugblik over de afgelopen 
periode.

EVC TEAM BUILDING DAY
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Van vliegensvlug over de stormbaan 
naar voorzichtig eieren over gooien, 
we deden het allemaal. Iedereen hielp 
elkaar en we hebben hard gelachen, 
de dingen die we afgelopen tijd het 
meeste hebben gemist.

Connectie met elkaar, samen werken, 
samen lachen en dit hebben we samen 
herbeleefd. Het was een kleurige 
bende”. Elk teamlid was gekleed in 
de kleuren van zijn of haar team. We 
hadden 7 teams: Wit, Roze, Groen, Geel, 
Blauw, Rood &amp; Oranje.

We zijn de dag in stijl begonnen 
met een warming up van Henk-
Jan. Normaal gesproken verzorgt 
hij bootcamps en dat hebben we 
gemerkt! Maar ook hier, iedereen deed 
weer mee en hielpen elkaar. Om de dag 
nog kleurrijker te maken was er een 
extra punt te verdienen voor het team 

met de mooiste teamfoto. Er werd 
door de teams alles uit de kast gehaald 
om dit extra punt te winnen. Team 
Oranje heeft deze dag gewonnen, maar 
iedereen voelde zich een winnaar. Om 
de dag goed af te sluiten gingen we 
traditiegetrouw, samen barbecueën.

SHOW AND MARCHINGBAND EVC 
LAAT WEER VAN ZICH HOREN MET 
EEN KLAPSTOEL CONCERT
EVC liet op zondagmiddag 19 september 
2021 van zich horen met het klapstoel 
concert, een gratis openluchtconcert 
op het grasveld aan de Lambertus 
Buddestraat 1 te Enschede, bij het 
clubgebouw van EVC. Het concept was 
heel eenvoudig, je nam zelf een eigen 
klapstoel mee en als je dat wou nog ook 
wat lekkers te eten en te drinken, maar 
natuurlijk hadden wij als EVC liever dat 
je wat aan de bar in het clubgebouw 
kwam kopen en daarmee ook nog de 
clubkas zou spekken.

De stoelen op anderhalve meter afstand 
van elkaar en Show and Marchingband 
EVC zorgde voor het entertainment.
EVC bracht onder leiding van dirigent 
Peter Smits en slagwerk instructeur 
Daniel Schrijver een afwisselend 
programma, vol met lichte muziek 
van o.a. Guns en Roses, Handsome 
Poets, Queen, Michael Jackson, maar 
maakte ook uitstapjes naar stevige 
marsen en tevens een solo stuk voor 
bariton met als solist Rick Yspeerd. 
Laatstgenoemde had ook speciaal 
voor Show and Marchingband EVC 
een mars gecomponeerd, genaamd 
de “Ausdauer march” een technisch 
moeilijk stuk. Met deze mars trad Rick 
in de voetsporen van zijn vader.

Kortom, het was zondagmiddag 19 
september vanaf 14:00 uur genieten 
van dit nieuwe leuke concertje.

OLIEBOLLEN DRIVE-THRU,
30 EN 31 DECEMBER 2021
Na het overweldigend succes van vorig 
jaar gaat Show and  Marchingband 
EVC wederom een oliebollen drive-
thru organiseren. Wederom Smullen 
geblazen!  

Show and Marchingband EVC gaat op 
30 en 31 december 2021 een oliebollen 
drive- thru organiseren! Ook dit jaar 
koopt u de lekkerste oliebollen van 
Enschede en omstreken bij Show and 
Marchingband EVC! En dit jaar zijn ze 
nog lekkerder vanwege het vernieuwde 
recept van meesterbakker Ron. 

 
Lekker vanuit je auto en niet urenlang 
in de rij te hoeven staan voor een 
heerlijke verse oliebol. Hoe handig! 
Je vindt de drive-thru bij het 
vereni-gingsgebouw van EVC, de 
Twekkelerpoort, aan de Lambertus 
Buddestraat 1 te Enschede, beide 
dagen van 10:00 tot 15:00 uur geopend. 
Kom je op de fiets, dan is dat natuurlijk 
ook mogelijk. 
 
SPECIALE AANBIEDING  
Behalve makkelijk is deze service ook 
nog eens betaalbaar. Voor 10 oliebollen, 
met of zonder krenten/rozijnen, betaal 
je slechts € 8,50. Lik je je vingers af 
bij een appelflap? Voor een lekkere 
appelflap betaal je slechts € 1,50 per 
stuk. Heb je liever de EVC appel/kaneel 
bollen, hiervoor betaal je slechts € 9,50. 
Per 10 stuks. Je hoeft je auto niet uit, 
de bestelling wordt na betaling aan 
je overhandigd. Je kunt zelfs bij ons 
pinnen. 

EARLY BIRD OFFER 
De oliebollen en andere lekkernijen van 
EVC kun je ook vooruitbestellen. Doe je 
dat, dan krijg je er van ons nog eens 2 
oliebollen gratis bij.

Bestellen kan snel en eenvoudig via ons 
online bestelformulier via bijgevoegde 
QR-code of via de mail activiteiten@
evc-enschede.nl  
 
OLIEBOLLENTAXI  
Nieuw dit jaar is onze oliebollen-
taxidienst die uw bestellingen thuis 
komt brengen. Zo hoeft u niet eens 
de deur uit voor verse oliebollen en/of 
appelflappen. 
Zowel particulieren als bedrijven 
kunnen hun bestellingen laten 
bezorgen door de oliebollen-taxidienst. 

Kijk voor meer informatie over onze 
oliebollenactie, het assortiment en de 
bestel mogelijkheden op www.evc-
enschede.nl

Show and Marchingband EVC is volop 
in beweging voor 2022
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4786428
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

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

Kosten lidmaatschap 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 4,00 per maand

Plusabonnement:  
€ 5,25 per maand

Computerspreekuur 
Elke laatste woensdag 
van de maand 
10.00 -12.00 uur

InformatieDMBE BLIJFT MAAR DOORGAAN!
Ja het blijven moeilijke tijden voor de 
vereniging, niet alleen financieel als 
wel met gezondheid van de leden. 
De dakrenovatie staat voor de deur 
en omdat dat een enorme hap uit de 
begroting neemt zullen jullie begrijpen 
dat dat geen sinecure is. 

Daarnaast zijn er mensen ziek, al zijn ze 
wel herstellende. Ook hebben we vorige 
week afscheid moeten nemen van een 
lid van de DMBE. Veel te jong overleden, 
altijd actief en goedlachs. Wat zullen we 
haar gaan missen. 

CORONA.
Vanwege Corona zijn de maatregelen ook 
bij ons aangescherpt naar de geldende 
regels en adviezen.  QR-code is verplicht 
bij binnenkomst. Bar s ’avonds om 20.00 
uur dicht. Hier en daar worden optredens 
afgezegd i.v.m. Corona maatregelen. 
Maar ook dat zal weer goed komen, 
want gezondheid blijft voor iedereen 
een hoofdzaak.  De Algemene Leden 
Vergadering is op 21 november en dan 
weten we als leden ook weer hoe het 
financieel gaat met de vereniging. 

DRUMFANFARE.
We zijn we nog steeds bezig voor ons 
concert op 18 december welke wordt 
gehouden in de zaal van het Stedelijk 
Lyceum locatie Kottenpark. Mits Corona 
maatregelen geen roet in het eten 
gooien. Als het doorgaat kunnen jullie 
genieten van prachtige muziek met een 
super koor en alle afdelingen van de 
DMBE en de leden van de FEDS/FEM die 
ook aan dit concert gaan meewerken. 
Ook de harmonieorkesten worden doen 
mee en dat komt de totaalklank van het 
concert ten goede. 
Onze dirigent Marty van Seijen heeft weer 
prachtige arrangementen geschreven 
voor de muziek die we gaan uitvoeren.

OOSTER BLOASKAPEL.
Deze zijn en blijven hopelijk druk met de 
optredens voor de carnavalsverenigingen, 
want hier en daar zijn er alweer wat 
afzeggingen gedaan. Toch hopen we dat 
deze optredens af en toe nog wat geld in 
het laatje brengt. Maar ook het sociale 
carnaval wordt ook niet vergeten als 
Huiskapel van de EKV.

ESPAÑA MUSICA
En de Pietenband España Musica 
is ook weer druk in de weer met de 
optredens van de intocht en bij de 
diverse winkelcentra. Zoals elk jaar weer 
een enorm spektakel voor de kinderen 

alleen dit jaar net even ietsje anders dan 
voorgaande jaren. Ook hier moet men 
met passen en meten de Corona-regels 
naleven. Maar dat alles is het waard als 
ze die blije kindergezichtjes zien. Ook bij 
España Musica heeft de roetveegpiet zijn 
intrede gedaan. Het zij zo”. De kinderen 
hebben er geen last van alleen de 
herkenbaarheid wordt wel groter voor de 
pietenband.

STAGEBAND.
Op de jaarvergadering krijgen we te horen 
of deze band(orkest) in deze vorm nog 
wel door kan gaan. Het zou erg jammer 
zijn als dit orkest ter ziele zou gaan 
omdat er toch wel veel enthousiasme 
voor bestaat. Door verhuizingen en 
ziektes werd de soep een beetje dun, 
maar we gaan het horen.

TWIRLSTERS.
Druk aan het oefenen ook met 
hindernissen vanwege de Corona 
maatregelen. Maar ze blijven lekker 
bezig hoor en gaan heerlijk vooruit met 
hun oefeningen.

SLAGWERK.
Onder leiding van Eric Blom zijn ze 
weer druk bezig met het oefenen van 
hun slagwerknummers waarvan 1 
geschreven door Eric zelf, genaamd Ten 
Years Gone, . Het is een uitdaging voor 
onze slagwerkers en zoals hij het schreef 
met een achterliggende gedachte. 
Horen? Dan 18 december naar het 
kottenparkcollege.

JONG DMBE.
Ja, ook zij werken hard om wat moois 
neer te zetten op die 18e december. Tom 
Luttikholt, de dirigent, doet dus ook zijn 
uiterste best om het voor elk spelend 
lid met diverse instrumenten een mooie 

muziekpartij te geven. En dat kan hij heel 
goed hoor! Ken je nog kinderen die ook 
graag muziek willen leren? Stuur ze naar 
DMBE en maak eens een vrijwillig praatje 
met Tom of mensen van het bestuur.

WAT IS ER VERDER TE DOEN (GEWEEST)?
De vrijwilligers hebben via de activi-
teitencommissie deze maand ook een 
klootschietwedstrijd georganiseerd en 
dat geeft erg veel plezier en hilariteit. 
Met het hoge gras in de sloten waar de 
kloot ongetwijfeld in terecht is gekomen 
is het soms best moeilijk om dat geval 
weer terug te vinden. Onderweg was 
er nog een fikse regenbui waarop werd 
besloten het traject maar in te korten en 
in het gebouw nog even gezellig na te 
kletsen.

Ondertussen is de nieuwe datum ook 
weer bekend, in april gaat het weer los 
heb ik gehoord!

De schoonmaakploeg moet het na 
december stellen zonder een Gerard en 
Jo Berfelo, die dit jaaaaaarenlang hebben 
gedaan met veel verve en kundigheid. 
Het zal moeilijk zonder ze worden maar 
de opvolging is al geregeld. 

Gelukkig doet Jo nog het bar gebeuren 
samen met de barcommissie dus dat is 
ook super geregeld.

Heb ik nog iets vergeten? Volgende keer 
meer.

‘t is good wes.
Mooijn Jan.



Nieuws van de wijkbudgetcommissie Twekkelerveld

Alzheimer Café geannuleerd

Op 17 november was de Wijkbudget-
commissie Twekkelerveld weer bijeen 
in de Melkweg. Diverse aanvragen 
uit de wijk passeerden de revue en 
een groot aantal werden tijdens de 
vergadering goedgekeurd en kunnen 
onze financiële bijdrage tegemoetzien. 

Hopelijk heeft Sinterklaas intussen zijn 
opwachting in onze wijk bij de diverse 
speeltuinen kunnen maken en heeft 
ook de tocht door de wijk naar het 
Winkelcentrum vanaf het gebouw van 
Samen Twekkelerveld doorgang kunnen 
vinden. De Wijkbudgetcommissie heeft 
daar zijn steentje ook aan bijgedragen.
Als Corona het goed vindt zal er ook 
een heuse Kerstmarkt gehouden 
worden op het terrein van Samen 
Twekkelerveld, ook dit initiatief 
wordt door de Wijkbudgetcommissie 
gesteund.

De Commissie heeft steun verleend 
aan een groep van 20 studenten van 
Universiteit Twente om een officiële 
EHBO/reanimatie cursus te kunnen 
volgen. Doel is om verspreid over 
Twekkelerveld en de UT meer personen 
beschikbaar te hebben om snel te 
kunnen helpen met reanimatie en 
AED-apparaten te kunnen bedienen.

Er komt weer een verlichte Kerstboom 
op het parkeerterrein van ons 
Winkelcentrum Twekkelerveld, mogelijk 
gemaakt door een gezamenlijke 
actie van de Wijkbudgetcommissies 
en Winkelcentra van Deppenbroek, 
Twekkelerveld en Roombeek. De 
winkeliers werken mee aan deze actie 
door klanten een ster aan te bieden 
welke in de boom kan worden gehangen 
en waarop een telefoonnummer kan 
worden vermeld. Elke dag wordt een 

ster uit de boom gehaald om na contact 
een wens in vervulling te laten gaan.

Het Zonnehuuske wordt wederom 
gesteund om Kerstpakketjes samen te 
kunnen stellen voor de minderbedeelde 
wijkgenoten.

Er staat ook een actie op stapel om de 
bewoners van Zorgcentrum Livio met 
kerst weer extra te verwennen.

De Wijkbudgetcommissie zal midden 
december nog een keer bij elkaar 
komen en hoopt dan zeker nog nieuwe 
aanvragen te mogen beoordelen. 

Hopelijk is de stijging van het aantal 
Corona besmettingen dan weer aan het 
teruglopen. De Wijkbudgetcommissie 
hoopt dat ook de bewoners van onze 
wijk Twekkelerveld hier hun steentje 

aan kunnen en willen bijdragen, 
gewoon afstand houden bij contact en 
een mondmasker voor bij het shoppen 
zal zeker helpen.

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

Intussen” blijf gezond met z’n allen in 
deze vreemde tijden!

Spijtig hebben wij deze avond 
moeten annuleren wegens de 
nieuwe coronamaatregelen.

Corona-update: zodra er nieuws 
is over de volgende avond van het 
Alzheimer Cafe kunt u dit lezen in de 
januari krant van Twekkelerveld en 
via de gebruikelijke tel nrs. en social 
media.
------------
Zoals gebruikelijk in het Alzheimer 
Café is er voor bezoekers volop 
gelegenheid vragen te stellen en 
met lotgenoten in contact te komen, 

ook is er schriftelijke informatie 
aanwezig.

DEELNAME AAN HET ALZHEIMER 
CAFÉ IS GRATIS. 

We houden rekening met de 
voorschriften van het RIVM en 
vanuit de gemeente Enschede m.b.t. 
Coronavirus Covid 19.

ALZHEIMER CAFÉ
Wijkcentrum de Roef
Pastoor Geertmanstraat 17, 
Enschede

Datum en tijd: 
Maandag 6 december 2021
19.00: zaal open 
19.30 -21.00 uur: programma
Toegang, koffie en thee zijn gratis. 

INLICHTINGEN 
Voor inlichtingen kunt u bellen 
met Wil Varwijk, Alifa Welzijn 

Ouderen, 053-4320122 of 
mailen: w.varwijk@alifa.nl

Als je met z’n allen iets niet weet, is 
het mooi om samen er het beste van 
te maken. Dit geldt zeker voor het 
aardgasvrij maken van Twekkelerveld. 
We weten het met z’n allen niet!

Twintig Twekkelervelders zijn bezig 
om samen met de gemeente en de 
woningbouwcorporaties aan de hand van 
adviesbureau TAUW de mogelijkheden 
voor Twekkelerveld te inventariseren.

WAT IS ER TOT NU TOE GEDAAN?
Er zijn 5 voorbeeldwoningen geselecteerd 
in Twekkelerveld. Deze hebben verschillen 
als bijvoorbeeld wel of geen spouwmuur. 
Deze verschillen maken dat er andere 
oplossingen voor het aardgasvrij maken 
van een woning mogelijk zijn. (Bijna) 
iedere woningbezitter of huurder 
herkent in één van de vijf zijn of haar 
eigen woning.

‘‘We hebben in heel Twekkelerveld 
opgehaald welke alternatieven er 
onderzocht moeten worden. Dit zijn er 
zo’n 20 geworden. Van waterstof tot 
geothermie, van all-electric oplossingen
tot hout/pelletkachel en ja, ook het 
warmtenet wordt onderzocht (daar 

zitten we met z’n twintigen kritisch 
bovenop.’’

Daarnaast zijn de criteria bepaald. Waar 
moet een alternatief aan voldoen?
We begonnen met zo’n 20 criteria. Dit 
hebben we teruggebracht tot twee, 
namelijk: wat zijn de kosten (*) en hoeveel 
draagt het bij aan de CO2-reductie. 
Zaken als veiligheid en comfort zijn als 
voorwaarde gesteld. (*) uitgesplitst 
in systeem, investering aan huis en 
jaarlijkse kosten Iedereen is ervan 
doordrongen dat er in Twekkelerveld veel 
moet gebeuren op het gebied van isoleren. 
Daar is heel veel winst te behalen op het 
gebied van CO2-reductie. De overheid 
hanteert hiervoor ‘de standaard’: er wordt 
grofweg geadviseerd dat woningen 
van voor de oorlog naar minimaal label 
D en woningen van na de oorlog naar 
minimaal label B worden geïsoleerd. We 
laten TAUW ook uitrekenen wat dit kost 
en hoeveel het oplevert.

Wij zijn erg benieuwd naar wat er uit 
gaat komen. Zo gauw het rapport klaar 
is, wordt de buurt geïnformeerd.

We kijken ook al wat verder naar voren. 

Er zullen diverse oplossingen mogelijk 
gaan worden, zowel individueel als 
collectief. Alle partijen zijn zich bewust 
van het feit dat we niet voor 2030 klaar 
zijn. Dit heeft meerdere oorzaken. Ook 
hier is het zaak het samen te blijven 
doen. Daarom spreken we de raadsleden 
in de stadsdeelcommissie ongeveer alle 6 
weken. We praten ze bij over het proces,
ontwikkelingen en resultaten. Ze willen 
graag dat we komen en zijn dan naast 
de inhoud vooral geïnteresseerd in 
de participatie. In hoeverre doen de 
bewoners mee en wordt er naar ze 
geluisterd.

En verder zijn we met de Coöperatie 
Enschede Energie aan het kijken hoe we 
ons kunnen verenigen en samen kunnen 
inkopen. Bij onze zoektocht naar lokale 
betrouwbare partners doen we veel 
interessante contacten op, we houden u 
op de hoogte.

HELPEN TWEKKELERVELD MOOIER EN 
LEEFBAARDER TE MAKEN?!
Neem contact met ons op via info@
bept.nu , laat daar je naam en telefoon 
achter en we nemen zo spoedig mogelijk 
contact met je op.

Patrick Nijboer en 
Boudewijn Timmermans

Aardgasvrij Twekkelerveld

U KUNT HELPEN MET:

U VINDT ONS OP

Voedsel
Kleding

Speelgoed
Verzorgingsproducten

Iets extra’s voor de gezinnen


