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Het was eindelijk zover, Sinterklaas kon dit jaar weer 
gewoon de wijk bezoeken en de kinderen rond het 
winkelcentrum toespreken en verwennen.

Het weer zat zaterdag 19 november wel heel erg 
mee, frisjes maar een heerlijk zonnetje, het was even 
wachten op het gezellige plein bij Samen Twekkelerveld 
maar de moeite werd beloond. In een heuse Oldtimer 
kwam Sint aan tuffen. Na een rondje door de wijk met 
een echt Sint Nikolaas-orkest en een behoorlijk aantal 
ouders met hun kroost, kwam Sint aan op het plein voor 
het Winkelcentrum Twekkelerveld. Na het uitstappen 
en een welkom aan diverse kinderen vond Sint na de 
nodige moeite (ja, ja de goedheiligman wordt ook een 

jaartje ouder) een mooi plekje op het verhoogde plateau 
op het plein.

Er werden door de Sint handjes en presentjes uitgedeeld 
en hier en daar werd er uit volle borst meegezongen met 
het Sint Nikolaas orkest, pepernoten werden er door de 
pieten in hun mooie pakken en mutsen uitgedeeld aan 
de kinderen.

Hopelijk kan volgend jaar er ook weer een intocht 
plaatsvinden in Wijk Twekkelerveld, met wederom 
steun van de Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld gaat 
dit vast weer lukken.
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Uitnodiging gezellige kerstmiddag 
in ‘t Proathuus

Op zaterdag 17 december wordt er in ’t Proathuus 
een gezellige Kerstmiddag voor alle bewoners van 
het Twekkelerveld gehouden, U bent dus van harte 
uitgenodigd van ‘s morgens 11.00 uur tot ’s middags 
17.00 uur.

Het beloofd een mooie Kerstmiddag te worden met 
zelfgebakken Oliebollen met krenten/rozijnen en 
natuurlijk poedersuiker en Hollandse Erwtensoep 
of te wel Snert ook weer vers gemaakt door Rozien 
en haar team! Een speciaal buffet is ook aanwezig 
voor onze Arabische wijkgenoten.

Natuurlijk is er ook een drankje aanwezig, warme 
chocolademelk met slagroom en frisdrank. Voor 

de liefhebbers is er een glas Glühwein beschikbaar. 
Verder worden er allerlei spelletjes voor de kinderen 
georganiseerd. De Kerstman is vanzelfsprekend 
ook aanwezig en zal presentjes uitdelen tijdens 
deze middag. Er is ook een speciale teken- en 
kleurwedstrijd! De prijzen voor de winnaars worden 
uiteraard door de Kerstman uitgereikt!

Al met al wordt dit natuurlijk een fantastisch 
feest voor de bewoners van Twekkelerveld. Alle 
vrijwilligers staan te popelen om u deze zaterdag 
te verwelkomen in Het Proathuus (rechtse gedeelte 
van de Paulusschool aan de Regulusstraat nr 10)
Tot Ziens!

DE BEZORGERS EN REDACTIE
 VAN WIJKKRANT TWEKKELERVELD 

WENSEN AL ONZE 
ADVERTEERDERS EN LEZERS:

Prettige 
kerstdagen en 

een gezond 2023!



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

Bijna 100 jaar!!!
 

Boensma Vuurwerk is een onderdeel van Boensma IJzerwaren.

Omdat kwaliteit bij ons voorop staat leveren 
wij uitsluitend betrouwbare merken. 

In ons assortiment treft u daarom bijvoorbeeld 
siervuurwerk van Redwire en Bestseller aan.

G.J. Van Heekstraat 101  |  Tel. 053 - 435 03 73
info@boensma-ijzerwaren.nl
www.boensma-vuurwerk.nl

ONLINE  
BESTELLEN



10 jaar jong!

Sprnkl

UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL

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 
3  jan | 31 jan | 7 mrt |  
11 apr | 9 mei | 6 jun | 29  aug |  
26 sep | 24 okt | 21 nov

VERSCHIJNINGSDATA
17  jan | 14 feb | 21 mrt |  
25 apr | 23 mei | 20 jun | 12 sep |  
10 okt | 7 nov | 5 dec

Colofon

Nieuwbouw en renovaties in wijk Twekkelerveld

Vuurwerk al 98 jaar (toch weer) te koop bij Boensma

Huiselijk geweld en feestdagen
De feestdagen, kerst en de jaarwisseling, 
staan weer voor de deur. Dit zijn vaak de 
gezellige dagen waarbij gezinnen familie 
en vriendelijk elkaar opzoeken. Helaas 
leiden de feestdagen ook tot meer huise- 
lijk geweld. Het Meldpunt Huiselijk Geweld  
constateert jaarlijks een toename van 
het aantal meldingen, onder meer door  
overmatig alcoholgebruik en de ‘kerststress’.  

Huiselijk geweld is de meest voor-
komende vorm van geweld in onze 
samenleving. Huiselijk geweld is geweld 
dat door iemand uit de huiselijke kring 
van het slachtoffer wordt gepleegd. Vaak 
is de dader een partner, familielid of 
huisvriend. Of bijvoorbeeld hulpverlener 
tegen cliënt. Bent u slachtoffer, neemt 

u dan contact op met de politie.
Huiselijk geweld kan lichamelijk en/of 
seksueel zijn, geestelijk of in de vorm 
van bedreigingen of vernielingen in huis. 
Heeft u te maken met huiselijk geweld, 
dan kunt u altijd terecht bij de politie. In 
spoedgevallen belt u met 112, als er geen 
spoed is kunt u bellen met 0900-8844 en 
kunt u vragen naar de afdeling huiselijk 
geweld van de politie Enschede. Ook 
kunt u langsgaan bij het politiebureau in 
uw woonplaats. Om huiselijk geweld aan 
te pakken, werkt de politie nauw samen 
met gemeenten en hulpverlening.

ADVIES- EN STEUNPUNT 
HUISELIJK GEWELD
Bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk 

Geweld kan iedereen 24 uur per dag, 7 
dagen per week en anoniem terecht voor 
advies, informatie en hulp. Slachtoffers, 
daders, getuigen en mensen die zo hun 
vermoedens hebben. De bedoeling is om 
mensen eerder in actie te laten komen, 
het geweld bespreekbaar te maken en 
natuurlijk om het te stoppen. 

Belangrijk te weten is dat hulpverlening 
ook gericht is op het in stand houden 
van uw relatie. Dit betekent dat u niet 
alleen als slachtoffer van huiselijk 
geweld, maar ook als pleger met uw 
hulpverleningsvragen bij het steunpunt 
terecht kunt. Weet intussen dat u echt 
de enige niet bent. U hoeft zich daarvoor 
dus al lang niet meer te schamen. Zet 

die stap! Want huiselijk geweld is niet 
normaal en stopt echt niet vanzelf!

Het Advies- en Steunpunt Huiselijk 
Geweld is bereikbaar via telefoonnummer 
0800-2000. Er is geen bezoekadres. 
Meer informatie over het steunpunt 
kunt u vinden op de website van uw 
gemeente en op de landelijke website 
www.huiselijkgeweld.nl.

UW WIJKAGENT
Meer informatie of contact met uw 
wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn 
Buurt) uw postcode in. Automatisch 
verschijnen dan naam en foto.
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Het zal menig bewoner in Twekkeler-
veld niet zijn ontgaan dat er op diverse 
plekken bouwactiviteiten zijn ontstaan 
de laatste maanden van 2022.

Zoals wij u al eerder informeerden 
is aannemer Plegt-Vos de flats 
aan de Maanstraat dit jaar druk 
aan het renoveren. Het worden nu 
appartementen! Het eerste blok is zo 
goed als klaar en het 2e blok staat in de 
stijgers en er wordt hard aan gewerkt 
om dit begin 2023 klaar te krijgen. 
Daarna volgt de overkant en vervolgens 
de flats aan de Steenbokstraat en 

G.J.van Heekstraat. Hopelijk ergens in 
2024 is dit allemaal klaar. Volgens de 
bewoners ziet het er van binnen pico 
bello uit. Via de Woonplaats komt er 
binnenkort nog een foto impressie van 
voor en na de renovatie. De Wijkkrant 
zal hiervoor in de eerstvolgende 
kranten een plek vrijmaken zodat de 
lezers hiervan een idee krijgen. Enkel 
minpuntje van de redactie: jammer dat 
er straks aan de buitenkant zo goed als 
niets te zien is dat alles is vernieuwd 
aan de binnenkant!

Er wordt hard gewerkt aan het Newton-

parkplan, grond- en kabelwerkzaam- 
heden worden deze maand afgerond 
en begin januari 2023 wordt er echt 
begonnen met de bouw van de 
woningen. Het gaat een geweldige 
verbetering en impuls voor onze 
hele wijk geven, tegen de 100 
nieuwe woningen komen op de 
oude Textielschool plek tussen de 
Schietbaanweg en Hengelosestraat. 

Een paar meter verderop aan de 
Hengelosestraat wordt het terrein 
van De Assinkhof kompleet opnieuw 
ingedeeld. De eerste zichtbare werk- 

zaamheden door de aannemer waren 
dezer dagen te zien, alle struiken en 
onkruid waren verwijderd…we hopen 
dat ze snel kunnen beginnen met 
het echte bouwen. Door gedeeltelijk 
sloop van de zalen en gebruik van 
het parkeerterrein kunnen een 
10/20-tal nieuwe woningen worden 
gebouwd en het mooie hoofdgebouw 
wordt gerenoveerd en daarin komen 
appartementen. Als je Enschede straks  
vanuit Hengelo binnenrijdt dan zal dit  
een heel ander beeld geven aan de stad  
en wijk. Bijgaand een kleine foto-im-
pressie van bovenstaande activiteiten.

Roel Boensma dacht de afgelopen 
jaren dat zijn 100 jarige jubileum na 
sluiting van zijn winkel vorig jaar in 
2024 wel niet gehaald zou worden. 
2 Jaar geen vuurwerk verkoop in de 
afdeling Boensma’s Vuurwerk door 
Corona en hierna veel onduidelijkheid 

of er überhaupt nog wel vuurwerk in 
Enschede (Nederland) verkocht zou 
mogen worden. 
Maar zie na 3 jaar is het toch weer 
mogelijk om bij legale vuurwerk 
verkoopadressen in de stad vuurwerk 
te kopen. De vuurwerk winkel is 

geopend op 29+30 december van 8.30 
tot 18.00 en oudejaarsdag vanaf 8.30 
tot de voorraad strekt. 
Bestellen via internet/online zoals in 
de advertentie is aangegeven. Door de 
jaren heen heeft Boensma een goede 
naam opgebouwd door kwalitatief 

goed en betrouwbaar vuurwerk van 
gerenommeerde merken te leveren. 
Als onze overheid de verkoop niet gaat 
blokkeren dan hoopt hij over 2 jaar 
met spectaculaire acties zijn actieve 
vuurwerk loopbaan na 100 jaar te 
kunnen besluiten.



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

Jura vanaf

GRATIS cadeau bij aankoop van
een Jura espressomachine

Roger Federer

"Vers gemalen,
niet uit capsules"

699699

Vakkundig advies 
Premium Service  
Directe levering

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

9

949949

99

               
UE65TU7022/UE55AU7092U4K UHD TV
• Smart TV • Crystal Processor 4K • Tizen
• Picture Quality Index 2000

               
UE65TU7022/UE55AU7092U

HD9200/90 airfryer Essential
• Rapid Air-technologie • 1200 Watt
• 4,1 ltr. inhoud • Voor 4 porties! 

129.-

55"
139 cm699699 499499

65"
165 cm

AKV578ZWA Amerikaanse koelkast
• 339 liter koelen • 177 ltr. vriezen • LED display 
• Multi Air Flow ventilator
• Geïntegreerde IceTwister ijsmachine
• Energiezuinige Inverter motor

Total No-FrostTotal No-Frost
nooit meer ontdooien!
nooit meer ontdooien!

EG
A

GG
A
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1Twente in Twekkelerveld: 
Enquete Energiekostenstijging 

Wij van 1Twente zijn bezig met 
een project over energie armoede 
in Enschede en Hengelo: Verwarm 
Enschede. Om hier onderzoek naar 
te doen hebben we een enquête 
opgesteld die we graag willen 
delen in de wijk Twekkelerveld. We 
hopen verhalen op te halen zodat 
we energie-armoede beter in kaart 
kunnen brengen en laten zien wat 
het met de inwoners van Enschede 
doet.

Het zijn bijzondere tijden. Door 
de gestegen energiekosten en 
oplopende inflatie dreigen steeds 
meer Nederlandse huishoudens in 
de problemen te komen.

Er ontbreekt bij gemeenten en maat-
schappelijke organisaties echter een 

duidelijk beeld welke inwoners hard 
door de kostenstijgingen worden 
getroffen. 1Twente hoopt dit met uw 
hulp iets beter in kaart te brengen. 

Ook als u geen zorgen heeft over 
energieprijzen of kostenstijgingen 
is uw deelname hulpvol. We vragen 
daarom een aantal minuten van uw 
tijd om deze vragenlijst in te vullen. 
Uw deelname blijft anoniem en u 

bent tot geen van de antwoorden 
verplicht.

Hoe u aan de enquete kunt meedoen? 
Ga naar 1twente.nl/vragenlijst en 
binnen een paar minuten heeft u uw 
bijdrage aan dit belangrijke onderzoek 
voor ons allemaal geleverd!

Op 22, 23 en 24 november waren 
de ‘bussendagen’ van Zone.college. 
Ruim 2400 leerlingen van groep 7 en 8 
kwamen met bussen naar de school aan 
de Hengelosestraat in Enschede. Daar 
konden ze kennis maken met vmbo 
Groen en Het Groene Lyceum. 

PROGRAMMA MET VIJF WORKSHOPS 
Ieder jaar in november opent Zone.

college locatie Enschede drie dagen zijn 
deuren voor basisschoolleerlingen uit de 
omgeving. De klassen worden opgehaald 
met de bus en gebracht naar Zone.
college. Daar krijgen ze twee uur lang 
een rondleiding met vijf verschillende 
workshops. Op die manier beleven de 
leerlingen van de basisschool hoe het 
is om op het Zone.college les te krijgen. 
De workshops lopen erg uiteen en zijn 

vooral gericht op groen onderwijs. Zo 
maken leerlingen bijvoorbeeld een 
flowerstick, leren ze planten zaaien, 
leren ze verschillende kruiden en 
zien ze verschillende dieren. Er is ook 
een escaperoom. En muziek en een 
voorlichting ontbreken niet. 

Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 van Zone.
college locatie Enschede helpen mee met 
de rondleiding of ondersteunen docenten 
bij een workshop. 

VMBO GROEN EN HET GROENE LYCEUM 
Ruim 800 leerlingen volgen op dit 
moment een groene vo-opleiding bij 
Zone.college Enschede. Bij Zone.college 
is er de keuze uit de leerroutes vmbo 
Groen en Het Groene Lyceum. Het 
Groene Lyceum is voor leerlingen met 
een havo-advies. Op januari 2023 is er 
een open dag voor leerlingen en hun 
ouders/verzorgers. Aanmelden voor de 

open dag kan via de website. Over Zone.
college

Zone.college biedt eigenzinnig, 
praktijk-rijk en vooruitstrevend groen 
onderwijs met persoonlijke aandacht 
voor vo-leerlingen, mbo-studenten 
en medewerkers in de groene sector. 
Beroepsonderwijs (vo, mbo en 
volwassenen) waarbij het bedrijfsleven 
nauw betrokken is en waarin de zorg 
voor al wat leeft (natuur, klimaat, dieren 
en groen) een belangrijke plaats inneemt. 

Met 8 locaties, 1000 medewerkers en 
meer dan 7.000 leerlingen/studenten, 
zijn we de grootste groene opleider 
van Oost-Nederland. Je vindt ons in 
Almelo, Borculo, Deventer, Doetinchem, 
Enschede, Hardenberg, Twello en Zwolle.

Bekijk de website op www.zone.college 
voor meer informatie over Zone.college.

Sinds 2018 ben ik wethouder in 
Enschede. En sinds een half jaar ben 
ik stadsdeelwethouder voor stadsdeel 
Noord. Een stadsdeel dat mij na aan 
het hart ligt. Veel van jullie kennen mij 
wellicht al van naam of uit de media. 
Maar omdat ik nu jullie wethouder ben, 
is mij gevraagd om me even voor te 
stellen via deze wijkkrant. En dat doe 
ik graag!

GEBOREN EN GETOGEN IN NOORD
Ik ben 56 jaar en getrouwd met 
Maurizia waarmee ik 2 jongvolwassen 
zoons heb. Ik ben geboren en getogen 
in Enschede Noord. In de wijk 
Twekkelerveld, waar ik nog steeds 
woon. Ik ben een gevoelsmens en kan 
slecht tegen onrecht. Ik ben intuïtief en 
sociaal gedreven. Dat is me van huis 
uit met de paplepel meegegeven. Ik 
heb geleerd om altijd om te kijken naar 
anderen. Vooral als dat mensen zijn die 
het minder goed hebben. Ook in Noord 
zet ik me in voor deze mensen.

SAMEN WERKEN AAN 
EEN LEEFBARE WIJK
Ik maak me hard voor een mooi, veilig 
en leefbaar stadsdeel. Waar iedereen 
zich thuis voelt en fijn kan wonen en 
leven. Dat doe ik samen met jullie: 
de wijkbewoners. Ik heb inmiddels 
al kennis gemaakt met veel mensen, 
instellingen en verenigingen in Noord. 
En ik heb heel veel enthousiasme en 
mooie initiatieven gezien. 

ONTMOETINGEN
Ik noem er een aantal:
• Het Proathuus waar vrijwilligers zich 

onder andere inzetten als lunchteam 
voor leerlingen van de Paulusschool: 
toppers zijn dat!

• Tijdens Burendag mocht ik de 
vernieuwde speelplek aan de 
Vechtstraat openen. Een mooi 
initiatief van de bewoners zelf!

• Op de Roombeekschool mocht ik 
samen met de kinderen ontbijten 
tijdens Nationale Ontbijtweek. Een 
leuke praktijkles over hoe belangrijk 

het is om de dag goed te starten met 
een gezond ontbijt.

• Bij een bezoek aan het Bouwhuis 
kwamen warme herinneringen boven 
uit mijn jeugd. Mijn ouders zijn jaren 
gastouder geweest van Natasja, een 
meisje dat in het Bouwhuis woonde. 
Dus ik kwam daar veel.  

• En bij v.v. Rigtersbleek heb ik onlangs 
een historische grenspaal onthuld 
die ooit de grens tussen Enschede en 
Lonneker aangaf. Altijd leuk om bij 
die club te komen; ik heb er jaren in 
het bestuur gezeten. 

• De kennismaking met de dorpsraad 
Lonneker was ook heel positief. Zij 
zijn bezig met mooie ontwikkelingen 
rondom het Dorpshuis.  

• De komende tijd zal ik nog veel meer 
mensen zien en spreken. En als er 
problemen spelen op welk gebied 
dan ook, dan gaan we met elkaar aan 
de slag om deze op te lossen. We 
zetten ons samen in voor Enschede 
Noord!

SPREEKUUR
Voor wie mij graag wil spreken: op 
donderdagmiddag heb ik mijn spreek-
uur. U kunt zich hiervoor aanmelden 
via stadsdeelmanagementnoord@
enschede.nl. En lukt het niet op 
donderdag, dan plannen we gewoon 
een ander moment.

Arjan Kampman
Stadsdeelwethouder Noord

Even voorstellen: Arjan Kampman - stadsdeelwethouder Noord
1

VERSIE 1.1.4 - 16 NOVEMBER 2022  
1TwenteⒸ© 2022 Alle rechten voorbehouden

Enquête Energiekostenstijging 
Twente 2022/2023

Het zijn bijzondere tijden. Door de gestegen energiekosten en oplopende inflatie 
dreigen steeds meer Nederlandse huishoudens in de problemen te komen. 
Er ontbreekt bij gemeenten en maatschappelijke organisaties echter een 
duidelijk beeld welke inwoners hard door de kostenstijgingen worden getroffen. 

1Twente hoopt dit met uw hulp iets beter in kaart te brengen. Ook als u geen 
zorgen heeft over energieprijzen of kostenstijgingen is uw deelname hulpvol. 

We vragen daarom een aantal minuten van uw tijd om deze vragenlijst in te  
vullen. Uw deelname blijft anoniem en u bent tot geen van de antwoorden 
verplicht. 

Enquête
Energiekostenstijging 
Twente 2022/2023
VERSIE 1.1.4 - 16 NOVEMBER 2022

twente   VERWARM TWENTE

SCAN DAN MET UW TELEFOON DE QR-CODE
OF GA NAAR 1TWENTE.NL/VRAGENLIJST

Vult u de enquête 
liever digitaal in?

Grote belangstelling voor de ‘Bussendagen’ van Zone.college 
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Speeltuin

Speeltuin

De werkzaamheden zijn zo omvangrijk 
dat bewoners moeten verhuizen voor de 
renovatie. De ruimte in de woningen is 
helaas te beperkt om prettig wonen te 
kunnen waarborgen. Bovendien kunnen 
veel werkzaamheden niet goed worden 
uitgevoerd wanneer een woning nog vol 
huisraad staat. Bewoners hebben met 
een Sociaal Plan de keuze gekregen met 
voorrang te verhuizen, terug te keren 
naar de eigen woning of door te schuiven 
naar een andere gerenoveerde woning.

In de woningen en bergingen worden 
gasaansluitingen verwijderd en de 
complete elektra-installatie en het 
tapwatersysteem vervangen. Daarnaast 
worden geluidsmaatregelen getroffen 
en waar nodig keukens, badkamers en 
toiletten gerenoveerd. In de woning 
wordt isolatie aangebracht, net als een 
mechanisch ventilatiesysteem. Aan 
de buitenzijde worden dakpannen, 
postkasten en kozijnen vervangen. 
Het dak en de buitengevel worden (na)
geïsoleerd. Ook de trappenhuizen worden 
opgefrist en voorzien van nieuwe elektra 
en verlichting. Alle werkzaamheden 
worden blok voor blok uitgevoerd. 

Einde van de zomer werden de eerste 
appartementen van het eerste blok 
opgeleverd. Bekende bewoners konden 
terug verhuizen en nieuwe bewoners 
namen hun intrek. Tijdens de renovatie 
van het eerste blok betrok De Woonplaats 
alle bewoners bij de inrichting van de 
achtertuin. Waar dit voorheen aparte 

tuinen waren, zal nu een deel worden 
ingericht voor gezamenlijk gebruik. Zo 
heeft een heel blok bewoners iets aan 
de buitenruimte en hebben de begane 
grond bewoners een minder grote tuin 
om te onderhouden. De Woonplaats 
hoopt snel aan de slag te kunnen met de 
inrichting van de tuin.

Inmiddels is de aannemer volop aan het 
werk in het tweede blok en komt zelfs 
het derde blok al in zicht. Gerenoveerde 
appartementen die nog vrij zijn, worden 
opnieuw aangeboden via de website van 
De Woonplaats (www.dewoonplaats.nl).

Jarenlang was ze juf op basisschool  
‘n Baoken in Agelo. Daar zag de Olden-
zaalse Anne Winkelhuis langzamerhand 
het Twents verdwijnen. Eeuwig zonde, 
vindt ze. Voor veel mensen is het hun 
moedertaal. En in het Twents kun je mooie 
dingen nóg mooier zeggen. Om de taal 
te behouden bedacht ze ‘Twentse proat’, 
met de ondertitel ‘doar woj bliej van’. Een 
boek vol tekeningen met bijbehorende 
Twentse en Nederlandse woorden. 

Anne groeide op met ouders die Twents 
tegen elkaar praatten, maar tegen haar 
spraken ze Nederlands. Dat betekent niet  
dat Anne zelf geen Twents praat. Sterker  
nog, als iemand in het Twents tegen haar 
begint, doet ze direct mee. Dit gebeurde  
regelmatig op de school waar ze juf was.  
‘Als ouders van kinderen op school merkten  
dat ze Twents tegen me konden praten, 
dan zorgde dat meteen voor een band. 
Twents geeft het gevoel van thuiskomen.’ 

EEN SCHEP? EEN ‘BATS’ BEDOEL JE!
Ook voor de jongste generatie is Twents 
soms nog de moedertaal. Anne kan 
zich nog goed herinneren dat er een 
jongen in haar klas kwam. Ze legde uit 
dat er nieuwe scheppen waren voor in 
de zandbak. ‘Die jongen keek me wat 
vragend aan. Eenmaal bij de zandbak 
riep hij: ‘Oooh, dat bint ja bátsen’.’

En toch merkt Anne dat deze kinderen 
steeds vaker een uitzondering zijn. Het 
Twents verdwijnt. Eeuwig zonde, als 
je het haar vraagt. ’Het is niet alleen 
een taal, het is ook onze cultuur en 
geschiedenis. Eén Twents woord heeft 
soms meer betekenis dan een zin met 
tien woorden in het Nederlands. Ik merk 
dat de taal soms geassocieerd wordt 
met ‘lomp’. En dat is onterecht, want het 
is juist een prachtige taal.’

AQUARELVERF
De creatieve Anne vindt dat de Twentse 
woorden, die haar moeder altijd gebruikte 
een mooie plek verdienen. Omdat ze 
graag schildert, was het al snel duidelijk 
dat bij ieder woord een aquareltekening 
moest komen en uiteraard de 
Nederlandse vertaling. Gebundeld geven 

de ruim tachtig tekeningen een mooie 
weergave van het Twents.

WAT JE MAG VERWACHTEN? 
Woorden als ‘kale klets’ met een tekening 
van Erik ten Hag. Die het boek overigens 
‘onmeunig mooi’ vindt. De slepkökk’n, 
oftewel de caravan van Anne én de 
‘niendeur’ van haar vaders ouderlijk huis. 
Anne: ‘Van bats tot zönnekuuk’n. De 
mooiste woorden staan erin. Een boek 
voor jong en oud. Want hoe gaaf is 
het als jij je kinderen óf kleinkinderen 
nieuwe woorden kunt leren! Of dat je 
gespreksstof met je vader of opa hebt, 
dankzij de Twentse taal.’

Het boek ‘Twentse proat, doar woj bliej 
van’ wordt uitgegeven door Geen Blad 
voor de Mond uit Enschede. Het boek is 
online te bestellen via www.gbvdm.nl/
twentse-proat.

Green Friday bij EnHOe

Ingrijpende operatie door 
Woningbouwvereniging De Woonplaats

‘Twentse proat, doar woj bliej van’

Op vrijdag 25 november was het ‘black 
friday’: voor veel mensen dé dag om te 
gaan shoppen. Maar ook een zwarte 

dag voor het milieu, want je koopt en 
bestelt al snel meer dan je nodig hebt. 
En er is maar één aarde ...

Maar natuurwerkgroep EnHOe maakte 
er een ‘green friday’ van: de vrijwilligers 
staken hun handen uit de mouwen 
en gingen buiten aan de slag. Op het 
Schaapskamp vlakbij het Aamsveen 
ontdeden de vrijwilligers de heide van 
jonge boompjes, om de heide meer kans 
te geven en om het leefgebied van de 
boomkikker te verbeteren. De nieuwe 
scheuten werden met kniptangen zo 
dicht mogelijk bij de grond afgeknipt en 
op grote hopen gelegd, waarvan vogels 
als winterkoningen en roodborsten 
dankbaar gebruikmaken. 

Een ander groepje mocht vier wilgen 
knotten en een stukje wal vrijmaken 
van houtopslag. Tegen half één stond 

de soep klaar om de vrijwilligers op te 
warmen en hiermee was de werkdag 
ten einde. Al met al een goed begin 
van het weekend en een goede manier 
om black friday om te zetten naar een 
green friday.

Hebt u deze werkdag gemist, maar 
wilt u ook wel eens lekker buiten 
werken? Bij EnHOe kunt u elke 
woensdag-, donderdag-, vrijdag- en 
zaterdagochtend in de natuur aan de 
slag. Kijk op de website www.enhoe.
nl voor meer informatie en kom eens 
vrijblijvend meedoen

Voor

VoorNa Na
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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
Enschedese Philatelisten Vereniging EPV 
Postzegel Verenigingsavond met 
mooie veiling vanaf ca 19.30 uur. Elke 
vierde maandag van de maand. 
19 dec - speciale oudejaars bijeenkomst

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. Wij zijn op zoek naar 
nieuwe leden, kom gerust eens een 
kijkje nemen en met ons meezingen. U 
bent van harte welkom.

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, leeftijd 4-10 jaar.

Woensdag: 7 december pinguïn maken 
Woensdag: 14 december kerst knutsel

Judo
na 1 januari stopt de judoclub na vele 
jaren.

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! 
We zijn nog op zoek naar een paar 
enthousiaste mannen!

Shanty koor Wrakhout
Op donderdagmiddag repeteert het 
shantykoor wrakhoout. Het Shanty- 
koor ‘‘Wrakhout" uit Enschede bestaat 
uit een groep enthousiaste kerels die 
met passie en plezier, in koorverband 
liederen zingen die gerelateerd zijn 
aan het wel en wee van het vroegere 
zeemansleven en de zeevaart.
Gemotiveerde mannen die van het 
zingen een tweede ‘‘onbetaald beroep" 
hebben gemaakt. Met aan dek een 
50-tal ijverige, zingende ‘‘zeelieden" 
nemen we ons publiek mee terug in de 
tijd en de geschiedenis van het vaak 

harde en moeizame leven aan boord 
en de belevenissen aan de wal. Met 
een breed repertoire van Nederlandse, 
Duitse en Engelse(Ierse) liederen 
brengen we de wisselende gevoelens 
van die vaak geharde en soms ook 
gevoelige zeebonken tot uiting in 
enerverende optredens.

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 € 10.00 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 gelegen-
heid om het verjaardagfeestje van uw 
kind te vieren. Wij doen dan spelletjes 
of creatief. De kosten hiervan bedragen 
€ 8,50 p.p. incl. chips, ranja en patatjes. 

Kinderdisco 
Elke 2e vrijdag van de maand is er een 
gezellige kinderdisco. Voor kinderen 

van 4 t/m 8 jaar van 18.30 - 20.00 uur 
en voor kinderen van 9 t/m 12 jaar van 
20.00 - 21.30 uur.
9 december 2022 

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de 
maand houden we een gezelligheids-
bingo met leuke prijzen als boodschap-
pentassen, vleesschotels en koffie. 
De kaarten kosten €3,- per stuk, de 
briefjes voor de hoofdprijs kosten €1,50 
per stuk. De hoofdprijs is tijdelijk 2x 
€50,- . Zaal open 18.30 uur.
16 december en 
23 december kerstbingo

BESTUUR EN MEDEWERKERS  
VAN SPEELTUIN ’T HEELAL  
WENST IEDEREEN EEN FIJNE KERST 
EN EEN HEEL VOORSPOEDIG  
EN GEZOND 2023!

7
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 €25,00. Verder 
boodschappen, vleesschotels en koffie. 
Zaal open 18:00 uur. Aanvang 19.30 uur.
vrijdag 6 januari 2023

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.
10 december en extra avond 17 december  
en in 2023  op 7 januari

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.

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. 

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. 

KNUTSELCLUB
In de maand november elke vrijdag op  
9, 16, 23 en 30 december ‘ thema winter’ 
van 14.30 - 16.30 uur - Thema’s: Herfst en 
Sinterklaas. Leeftijd 4 t/m 12 jaar
Extra knutselclub: op 14 december van 
15.30 - 16.50 uur. Wij gaan kerstbakjes 
maken!

SPEELTUIN DE WESTER WENST 
IEDEREEN GEZELLIGE FEESTDAGEN 
EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 
2023!

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 
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, entree en ranja gratis, 
7 dec- kersthangers maken 
van strijkkralen  en 14 dec – 
verrassingsmiddag

VRIJDAG
09:00-13:00 - Tekenclub
Kinderdisco - Voor meer info zie 
Facebook: Speeltuin Kozakkenpark

ZATERDAG
Bingo voor volwassenen,  zaal open 
19.00 uur, aanvang 19.45  uur, Kaarten 
€ 2.50 / boekjes € 3.00. Diverse prijzen 
en hoofdprijzen van € 50,-
10 december

SPEELTUIN KOZAKKENPARK WENST 
U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOEDE 
JAARWISSELING EN TOT ZIENS IN 
2023!

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 
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Met elkaar en voor elkaar 
- het Zonnehuuske

Sinterklaas is alweer vertrokken en 
de pepernoten, taai-taai, cadeautjes 
en mandarijntjes hebben weer vele 
kindjes bereikt. En dan nu staat de kerst 
weer bijna voor de deur. Langzaam 
verschijnen achter de ramen steeds 
meer kerstverlichting, de kerstdorpen 
en uiteraard de kerstbomen. Niet voor 
iedereen is dit vanzelfsprekend om 
de dozen van zolder te halen en te 
beginnen met de kerstaankleding. En 
zo zijn we alweer druk bezig met de 
donateurs en vrijwilligers om ook hier 
bij te springen. 

Meerdere keren kreeg ik de vraag 
of ik nog een kerstboom had of 
wat kerstspulletjes, wat lampjes of 
wat versiering. En wij zouden Het 
Zonnehuuske niet zijn als we hier al 
geen rekening mee hadden gehouden. 
Soms konden we het gelijk meegeven 
en andere spulletjes moesten even 
wachten. 

Niet alleen de vraag of we spulletjes 
hadden, om mensen te helpen hun huisje  
toch wat in de kerstsfeer te brengen, 
maar ook de vragen kwamen binnen of 
wij ook kerstspullen konden gebruiken. 
En zo valt alles weer op de plek.

De spullen kwamen binnen en wij 
konden de mensen berichten waar weer  
wat naartoe kon. Uiteraard wordt het 
netjes verdeeld, zodat ieder wat heeft. 
De vragen waren erg divers, van een 
paar kaarsen tot aan een kerstboom. 
Heerlijk om de mensen blij te maken! 

Echter niet iedereen houdt van de 
feestdagen, ieder met zijn eigen 
reden, maar ook deze mensen worden 
uiteraard niet vergeten. Daarvoor 
hebben we wat verzorgingssets 

gemaakt. En ook een aardigheidje of 
wat lekkers is voor de meesten deze 
dagen toch wel welkom. En zo kan 
ieder toch een klein kerstlichtje zijn; of 
in het ontvangen of in het geven voor 
ieder die het nodig heeft.

Doordat er van alles wel wat binnen-
komt, of het nou kleding, eten, speelgoed 
of douchegel is, alles krijgt uiteindelijk 
een goede bestemming en komt daar 
waar nodig is. Zo kwamen er afgelopen 
maand een grote zak met gebreide 
sjaals binnen, geweldig toch! Ookal is 
het nu nog niet echt ontzettend koud, 
de dagen komen er binnenkort toch 
echt aan dat men niet alleen aan een 
warme jas voldoende heeft. 

Ook waren we erg verblijd met een  
zakje prachtige pantoffeltjes en wanten.  
En alsof het nog niet genoeg was, 
kregen we daarbij ook nog veel knutsel- 
materiaal en verzorgingsproducten. 
U kunt wel raden wat we hiermee 
gaan doen; setjes maken en mensen 
verrassen. De knutselspullen zullen  
ook gebruikt worden voor de verjaar-
dagscadeautjes van de jongere tieners. 
Lieve donateurs; bedankt!

Het leuke van dit alles was dat een 
donateur in de vorige krant had 
gelezen dat wij cellofaan te kort 
kwamen en die verraste ons met wat 
extra rollen en linten, hoe geweldig! 
Hier waren we uiteraard ontzettend 
blij mee, want met deze dagen vliegt 
het er doorheen. Super bedankt.

Het jaar is voor ons voorbij gevlogen. 
Zoals wel vaker vermeld is er altijd 
wel wat te doen in Het Zonnehuuske. 
De ene week zijn we erg druk met het 
sorteren en nakijken van alle spulletjes 

en kleding. Terwijl we de de andere 
week weer druk zijn met het sorteren 
op naam, voor de leden van All4free die 
bij Het Zonnehuuske hun spulletjes op 
kunnen halen tijdens de ophaal. Dan 
moet soms ook alles eventjes wijken 
voor de verschillende hulpvragen die 
binnen komen, maar ook de afspraken 
met de donateurs. Verschillende 
mensen uit allerlei hoeken weten ons 
te vinden. We werken graag samen 
met en voor elkaar. Niet alleen met de 
verschillende organisaties, maar juist 
ook met en voor de bewoners uit onze 
prachtige wijk. 

We hebben geweldige vrijwilligers 
zien komen en helaas ook weer van 
een aantal afscheid moeten nemen. 
Sommige kregen een baan en anderen 
konden het niet meer combineren. 
Ondanks dat staan er nog steeds 
een aantal op stand-by, die ook in 
hun drukke schema toch nog even de 
handen uit de mouwen steken als wij 
ze hard nodig hebben. 

Al met al was het weer een bewogen 
jaar. Een jaar waarin we geweldige 
mensen hebben mogen ontmoeten. 
Mensen die uiteindelijk toch de stap 
over de drempel durfden te nemen. 
Sommige waar het nu weer wat beter 
mee gaat en sommige die langzaam 
hun weg vinden. En natuurlijk de 
mensen die ons niet meer nodig 
hebben en nu anderen willen helpen.

En wat kunnen de kleine dingen je 
dagelijkse leven veranderen, die voor 
sommige zo vanzelfsprekend zijn. 
Zoals het eten van een bord of sokken 
hebben. En in sommige gevallen zelfs 
eindelijk in een bed met een deken 
kunnen slapen.

Alles hebben we wel voorbij zien 
komen, van groot tot klein. Van crisis-
situatie tot een vrij snel en simpel op 
te lossen iets. En wat hebben we toch 
veel cadeautjes en presentjes mogen 
maken voor wie niet de financiën heeft. 
En dan niet te vergeten alle kleding die 
voorbij is gekomen.

En ondanks dat ik ook dit vaker 
benoemd heb; dit alles met dank aan 
jullie. Of het nu een groot of klein 
gebaar is. Hulp in grote of kleine 
vorm was. Dit alles kan alleen door de 
geweldige samenwerking en met ieder 
die ons een warm hart toedraagt. Ook 
het enthousiasme van de geweldige 
donateurs en vrijwilligers, het is echt 
fantastisch dat wij dit mogen doen.

Namens het gehele team; iedereen 
ontzettend bedankt.

Voor nu sluiten we af met de tekst;

Al het moois 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.

HET ZONNEHUUSKE
Patricia Bousema
Meteorenstraat 54
7521 VH Enschede
hetzonnehuuske@gmail.com

ALL4FREE
Truus, Melissa & Lidy
Slauerhoffstraat 25
7552 ZW Hengelo
all4freetwente@gmail.com

‘‘De Buurvrouw wordt iedere dag 
uitgescholden door haar buurman en 
vraagt zich af: was het nou zo erg om te 
vragen of de muziek zachter mag?’’

Buurtbemiddelaars ondersteunen buurt- 
bewoners die in conflict zijn met elkaar 
of dreigen te raken. Bemiddelaars gaan 
met bewoners in gesprek om tot een 
oplossing te komen.

De buurtbemiddelaar die we zoeken:
• wil mensen helpen zodat buren weer 

prettig naast elkaar kunnen wonen
• Kan mensen het gevoel geven dat ze 

wel gehoord worden
• staat open voor heel veel 

verschillende meningen
• wil nieuwe werelden leren kennen
• houd wel van een bakkie koppie of 

thee

• heeft goede oren
• is geduldig 

Dus vrijwillige buurbemiddelaar, heeft 
deze vacature iets bij je los gemaakt?
Mail ons waarom JIJ jouw vrije tijd bij ons 
wil doorbrengen: 
info@buurtbemiddelingenschede.nl

Of bel voor meer informatie: 06-82824184

Gezocht: Vrijwillige buurtbemiddelaars



Nieuws van OBS de Zevenster 

Op zondag 18 december 2022 vindt de 
37ste editie plaats van de enige echte 
Twentse Midwinterhoornwandeling 
plaats. De Enschedese Midwinterhoorn 
Blazers hebben de eer deze editie te 
mogen organiseren. 

De enige echte Twentse Midwinterhoorn-
wandeling wordt al ruim 37 jaar door de 
buurtschappen in Twente georganiseerd. 
Elk jaar is een ander buurtschap aan de 
beurt om de wandeling te organiseren. 
Tijdens deze wandeling zie je het mooie 
Twentse winterlandschap in combinatie 
met de bijzondere eeuwenoude traditie 
van het midwinterhoornblazen. 

Onderweg kunnen wandelaars genieten 
van de klanken van de midwinterhoorn 
verzorgd door 27 blaasgroepen, deze 
vertellen deelnemers graag ook over het 
instrument en de traditie.

Dit jaar laten wij in Enschede de 
campus, het mooie Hof Espelo en het 
Ledeboerpark zien aan de wandelaars 
tijdens de midwinterhoornwandeling 
op 18 december 2022. Het startpunt 
van de wandeling is het Hogekampplein 
(Universiteit Twente), starten kan tussen 
10:00 uur en 14:00 uur. 

Bij de start van de Twentse Midwinte-
hoornwandeling kunnen wandelaars 
kiezen tussen twee routes:
Lange route: 12km
Korte route: 5km

De korte route van de Twentse Midwinter- 
hoornwandeling is tevens geschikt voor 
deelnemers in een rolstoel. De paden en 
wegen zijn hier verhard en hebben waar 
nodig opgangen voor rolstoelgebruikers. 
Ook handig dus voor (groot)ouders 
met kinderwagens. Kosten voor deel-
name aan de wandeling is €2 voor 
volwassenen, voor jeugd t/m 17 jaar is 

deelname €1. Per startende groep/
familie/stel krijgt men ook een boekje 
mee met informatie over de wandeling, 
route, blaaspunten en de traditie.

OVER DE ENSCHEDESE 
MIDWINTERHOORN BLAZERS
De Enschedese Midwinterhoorn Blazers 
(EMB) is een groep enthousiaste mid-
winterhoornblazers die met plezier de 
traditie van de “Oale Roop… in ere wil 
houden. Tijdens de advent periode zijn 
onze blazers op diverse plekken te zien 
en horen. Wij zijn dan te boeken voor 
bijvoorbeeld kerstmarkten, kerkdiensten, 

kerstdiners, kerstboomverkoop, wande- 
lingen en andere feestelijke gelegenheden 
die georganiseerd worden in de periode 
rondom de feestdagen. Daarnaast is 
het Lammerinkswönner in het Abraham 
Ledeboerpark ons thuishonk; elke zondag 
tussen 14:00 uur en 16:00 uur tijdens de 
advent periode zijn onze blazers hier te 
zien en horen. Door de ‘Oale Roop’ te 
laten klinken door heel Enschede dragen 
wij ons steentje bij in het doorgeven van 
de traditie, maar vooral omdat we het zo 
mooi vinden klinken!

Wat hebben onze leerlingen van de 
onderbouw genoten van het bezoekje 
aan het bos. In een lange rij zijn de 
leerlingen van de groepen 1 tot en met 
4 naar het bos gewandeld. Eenmaal 
daar aangekomen zijn er groepjes 
gemaakt waarbij de leerlingen van 
groep 4 de leiding mochten nemen. 
Gewapend met een bingokaart en 
potlood konden de kinderen opzoek naar 
vijftien kabouterkamers die verstopt 
stonden in het bos. Na afloop was er 
een heerlijke paddenstoelen cupcake in 
kabouterformaat en hebben we de dag 
afgesloten met een lunch.
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Het vinden van werk dat bij je past is 
niet altijd makkelijk. De Bibliotheek 
biedt dit najaar hulp bij het ontdekken 
van wat je wilt en hoe je dat kunt 
bereiken, door middel van online 

trainingen. De trainingen zijn voor 
iedereen die op zoek is naar een 
nieuwe baan of die zich alvast op de 
toekomst wil voorbereiden. 

SOLLICITATIESPREEKUUR 
Op woensdagochtend 7 december 
is het Sollicitatiespreekuur, waar 
vragen gesteld kunnen worden over 
het schrijven van een sollicitatiebrief 
en CV, het voorbereiden van een 
sollicitatiegesprek, maar bijvoorbeeld 
ook over het inrichten van een 
LinkedIn-profiel. 

WORKSHOP MEER OVERZICHT IN 
2023 - KIJK TERUG EN KOM VOORUIT! 
Het stellen van doelen en ze ook nog 
behalen is voor veel mensen een flinke 
opgave. Tijdens de workshop Meer 
overzicht in 2023 leer je realistische 
en behapbare doelen stellen, zodat je 
aan het eind van het kwartaal of (half)
jaar kunt zeggen dat je je doelen hebt 
bereikt! 

WALK & TALK: WAT WIL JIJ VOOR 2023? 
Op donderdag 15 december staat de 
maandelijkse netwerkbijeenkomst in 

het teken van je plannen voor 2023. 
Wat zijn jouw plannen qua werk voor 
2023 en hoe ga je ze realiseren? Tijdens 
de Walk & Talk krijg je tips om je doelen 
helder te krijgen. 

JOBON TRAINING: KOM IN ACTIE EN 
BEREIK JE DOEL
Als je weet wat je wilt, dan kun je het 
ook bereiken! Dat is de uitdaging 
waarmee we in deze online JobOn-
training op dinsdag 20 december aan 
de slag gaan. Door te weten wat je níet 
wilt, maar zeker ook wat je wél wilt, 
kom je stapje voor stapje dichter bij dat 
ene doel: die baan die uitstekend bij je 
past. 

Alle activiteiten zijn gratis online bij te 
wonen. Aanmelden is verplicht. Meer 
informatie is te vinden op de website 
van de Bibliotheek Enschede: www.
bibliotheekenschede.nl.

JobOn training: Kom in actie en bereik je doel
DE BIBLIOTHEEK HELPT MET HET VINDEN VAN DE JUISTE BAAN

De enige echte Twentse Midwinterhoornwandeling



 

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

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
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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”

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-SCE0122. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

Jouw huis verkopen? 

Gerald helpt je graag om het maximale uit  

de verkoop te halen! Bel hem op 06 36 16 39 37  

of mail naar gerald@extramakelaars.nl

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
TWEKKELERVELD

053 4304 304  extramakelaars.nl

Goed verzekerd voor fysiotherapie in 2023



Het was reuze gezellig op vrijdagavond 
de 18e november in het Grand Café van 
Livio Zorgcentrum Twekkelerveld. 

Veel bewoners hadden gevolg gegeven 
aan de uitnodiging om samen een 
gezellige avond te beleven met muziek, 
hapjes en een drankje. Iedere bewoner 
was welkom en al gauw zat de stemming 

er goed in, er werd meegezongen met 
alle bekende Nederlandstalige hits uit de 
goede oude tijd. 

Het muzikale gedeelte werd verzorgd 
door Willie Marsman een echte 
Entertainer en die was zelfs in staat 
om diverse polonaises voor elkaar te 
krijgen met veel gelach en gezang. Zelfs 

rolstoelen en rollators liepen mee in de 
polonaise, geholpen door aan aantal 
vrijwilligers werd dit een echt feest.

De hapjes en drankjes gingen erin 
als “ketellappers… en de waardering 
was bij de bijna 60 feestvierders dan 
ook erg groot voor dit initiatief van de 
Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld 

die dit allemaal bekostigd en mogelijk 
gemaakt hebben.

Er zijn natuurlijk ook een aantal foto’s 
gemaakt en die geven goed weer hoeveel 
plezier onze bejaarde bewoners van 
Twekkelerveld Livio Zorgcentrum deze 
avond samen hadden! Dit is zeker voor 
herhaling vatbaar!

Wilt u ook in 2023 gebruik maken van 
fysiotherapie? Let dan goed op hoe u in 
2023 verzekerd bent. Natuurlijk willen 
wij u ook in 2023 blijven voorzien 
van goede fysiotherapeutische zorg, 
daarom geven wij u graag gerichte 
informatie over uw keuzemogelijk-
heden voor 2023 als het gaat om 
aanvullende verzekeringen. Zeker 
als u regelmatig gebruik maakt van 
fysiotherapie! 

Verschil kan oplopen tot € 400,- per jaar
Het is zeker de moeite waard om u goed 
te verdiepen in de zorgverzekeringen, 
want dat kan u op jaarbasis veel geld 
schelen. Er zit tussen de goedkoopste 
en duurste basisverzekering al een 
verschil van ruim €400,- per jaar. 

Terwijl de dekking van het basispakket 
voor iedereen hetzelfde is, aangezien 
de inhoud hiervan door de overheid is 
vastgesteld.

Het is dus belangrijk dat u goed 
zicht hebt op de voorwaarden en 
vergoedingen, zodat u weet wat u kunt 
verwachten van de basisverzekering 
en/of aanvullende verzekering. 

Vanaf 1 januari 2023 zit er geen 
collectiviteitskorting meer op zorgver-
zekeringen. Terwijl bijna 2 op de 3 
Nederlanders er gebruik van maakt. 
Er zit één voordeel aan: het vergelijken 
van zorgverzekeringen wordt een 
stuk gemakkelijker! Kijk hiervoor 
op www.zorgwijzer.nl of vraag uw 

fysiotherapeut. Let op: U heeft t/m 
31 december 2022 de tijd om over te 
stappen van zorgverzekeraar/polis. 
Het is zeker de moeite waard om 
de verschillende polissen vanuit uw 
situatie te vergelijken!

Heeft u nog meer vragen, neem 
dan contact met ons op via het 
telefoonnumer: 053-4358992 of stuur 
ons een e-mail: info@fysio-debleek.nl
Alvast fijne feestdagen toegewenst 
namens alle medewerkers van 
Fysiotherapie de Bleek

Goed verzekerd voor fysiotherapie in 2023

Gezellige avond bij Livio Twekkelerveld

11
Op donderdag 8 december a.s. begeleiden 
natuurgidsen van IVN Enschede een 
doorstapwandeling aan de zuidkant van 
Enschede. 

Deze wandeling is ongeveer 9 km lang 
en gaat vanaf de zuidrand van de stad 
over diverse Twentse landgoederen, 
waaronder het Groot Brunink. Natuurlijk 

is er naast cultuur aandacht voor de 
natuur. De natuur is aan het eind van 
het jaar weliswaar in rust, maar er zijn 
wellicht nog wat winterse bloeiers en 
paddenstoelen te vinden. Er wordt 
doorgestapt in rustig tempo en niet te 
veel stilgestaan onderweg, want anders 
worden de wandelaars veel te koud. 

Er wordt gestart in groepjes van ca. 10 
personen, met vertrektijden tussen 
10.00 en 10.15 uur. De wandeling is 9 
km en duurt ca. 3,5 uur inclusief pauze. 
Aanmelden via het formulier op de IVN-
website https://www.ivn.nl/afdeling/
enschede   is noodzakelijk en mogelijk 
tot en met 7 december. Na aanmelding 
ontvangen de deelnemers exacte 

startplaats en starttijd.
De wandeling is gratis, een bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

Tip : Neem brood en iets te drinken mee. 
Wellicht is er kans op koffie onderweg, 
dus neem wat geld mee.

Met IVN Enschede doorstappen langs winterse paden en lanen

MAANDAG
08.00 - 13.00 School Lunch Team
12.00 - 17.00 TA/Alifa Wijkwerk
13.00 - 17.00 Alifa Jongerenwerk
 
DINSDAG
08.00 - 13.00 School Lunch Team
09.00 - 16.00 Focus Hulpverlening
09.00 - 16.00 Stichting Move
12.30 - 14.00 Wandelclub ‘t Proathuus
13.00 - 17.00 TA/Alifa Wijkwerk

WOENSDAG
08.00 - 13.00 School Lunch Team
09.00 - 16.00 Focus Hulpverlening
09.00 - 16.00 Stichting Move
09.00 - 17.00 TA/Alifa Wijkwerk

13.00 - 16.00 Het Zonnehuuske
14.00 - 17.00 Wijkteam Noord
14.00 -16.00  Alifa Opvoeden & 

Opgroeien
14.00 - 17.00  Wijkwijzer Twekkelerveld 

& Werk en Inkomen 
gemeente Enschede

14.00 - 17.00 Sportaal beweegmakelaar
18.00 - 20.00  Dansmariekes Samen 

Twekkelerveld

DONDERDAG
08.00 - 13.00 School Lunch Team
09.00 - 16.00 Focus Hulpverlening
09.00 - 16.00 Stichting Move
12.00 - 17.00 TA/Alifa Wijkwerk
13.00 - 16.00 Creatief met Doret

14.00 - 17.00 Wijkteam Noord
14.00 - 17.00 Sportaal beweegmakelaar
14.00 - 17.00  Wijkwijzer Twekkelerveld 

& Werk en Inkomen 
gemeente Enschede

19.30 - 22.00 Dungeons & Dragons club

VRIJDAG
08.00 - 13.00 School Lunch Team
09.00 - 14.00 Focus Hulpverlening
09.00 - 14.00 Stichting Move
11.00 - 12.00 Sportaal wandelgroep

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
• Wandelclub ‘t Proathuus

Dagelijkse activiteiten in ’t Proathuus



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.

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

zondag 11 december 2022 16:00 uur
CRAZY SUNDAY: 
THE EAGLES EN MILLION MILES–
The story of The Eagles… … is een muzikale 
vriendenclub die geniet van het samen 
muziek maken. Allen hebben een 
muzikale geschiedenis in bands of 
orkesten. Sinds 2015 hebben zij een 
gevarieerd repertoire van The Eagels. 
Zij brengen de muziek op verschillende 
locaties en omstandigheden ten 
gehore. Zij geven hun eigen twist 
aan elk nummer en weten hoe ze het 
publiek moeten betrekken met hun 
enorme enthousiasme.

vrijdag 23 december 2022 19:00 uur
KERST MET DE ZINGENDE OBERS
Terwijl je aan een gezellige tafel zit, 
krijg je de meest lekkere gerechtjes 
voorgeschoteld. Dit keer bedienen we 
niet zelf, maar doen De Zingende Obers 
dat. Maar wat is hier nou zo speciaal? 
Wat is dat nou precies? Stel je voor 
dat je aan tafel zit en je gerecht wordt 
door een ober gebracht die samen met 
enkele andere obers op dat moment 
een heel Abba-medley zingt!! Of 
andere gouwe ouwe nummers.

maandag 26 december 2022 16:00 uur
CRAZY SUNDAY KERSTSPECIAL MET 
RANSOM EN HIGHWAY 6
Deze Crazy Sunday wordt wel heel 
speciaal…. Heerlijke muziek, een heerlijk 
warm- en koud buffet en dat in 
heerlijke kerstsfeer!!! Ransom… … staat 
garant voor stevige popnummers tot 
rustige ballades en bestaat uit Marty, 
Rene, Toon, Lars en Hermann. Dus heb 
je zin om met ons de dansvloer aan te 
vegen, kom dan naar deze geweldige 
Crazy Sunday! Highway 61 staat sinds 
1964 op de planken. 

zondag 22 januari 2023 15:30 uur
VRIENDEN VAN NIX PRESENTEERT
FRITS AND FRIENDS 
Vrienden van NiX presenteert : FRiTS 
and FriendS De band FRiTS bestaat 
uit: Frits Lagcher aan de Gitaar en op 
Zang, Evert Oldenhuis op de Bas, Henk 
Tomassen aan de Drums en René 
Kroon te gast op Toetsen. Aan/Op…..
maakt niet uit, spelen boys! De opzet 
van dit evenement, het idee er achter, 
komt van Frits en is bijna dwingend 
ingegeven door gevoelens. Mooi man 
en gevoel maakt de mens!

Programma Mystiek Theater

Wij van CV de Veldduvelkes hebben 
een mooie dansgroep: De duvelkes. 
Deze dametjes lopen voorop bij onze 
vereniging en oefenen het hele jaar door 
voor een polka en een showdans.

Maar zij willen niet alleen tijdens de 
carnaval optreden maar ook op diverse 
evenementen graag een dans laten zien. 
Ze zijn nu met een groep van 4 dames 
maar zouden de groep graag wat groter 
zien worden. Denk je nu van: dat lijkt 
mij ook wel wat? Kom dan eens kennis 
maken op een trainingsavond. Dit is op 

de woensdagavond bij het Proathuus.
Fijn dat we hier gebruik van mogen 
maken met dank aan Fred Philips en 
Tom Schenk die het mede mogelijk 
hebben gemaakt dan onze dames daar 
hun dansen mogen oefenen.

Dus stuur een mail naar: secretariaat@
cvdeveldduvelkes.nl of via onze facebook- 
messenger cv de veldduvelkes en we 
maken een afspraak zodat je kunt komen 
kijken.

Mogen wij u even voorstellen: Dansgarde de Duvelkes

ACTIVITEITEN
Speeltuin De Wester

Speeltuin De Wester • J.W. Swiersstraat 43a • 7521 DM Enschede
t: 053 - 435 66 63 • e-mail: wester@enschedesespeeltuinen.nl

aanmelden is
niet nodig

BRUSH STROKE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

BRUSH STROKE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

BRUSH STROKE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

iedere vrijdagmiddag
van 14:30 tot 16:00 uur

knutseL
 middag
kknnuuttsseeLL
 middag middag
gratis!

voor kinderen van

4 t/m 12 jaar

Nieuws van Samen Twekkelerveld
Word jĳ getro�en 
door de peperdure 

warmte?

1Twente zoekt de komende maanden naar verhalen.
Verhalen uit de buurt, van mensen om je heen en van jou.

 We willen zo in kaart brengen welke huishoudens wél
en welke niet worden geraakt door de (energie)kostenstĳging.

 Daarom horen we graag wat er speelt, ook bĳ jou in Twekkelerveld.

Laat van je horen. Ga naar 1twente.nl/vragenlĳst 
en vul de enquete in. Dat kan volledig anoniem 

en duurt ongeveer twee minuten. 
Dank je wel!

Of valt het allemaal nog wel mee?

‘’



Wist u dat er op Twekkelerveld een 
nieuwe carnavalsvereniging zit. Deze 
is opgericht op 30 april 2021. Door de 
coronamaatregelen kon de carnaval 
afgelopen jaar geen doorgang vinden. 
Achter de schermen zijn wij wel heel erg 
druk geweest.

Omdat wij een beginnende vereniging 
zijn waar dus nog van alles voor moest 
worden aangeschaft, denk hierbij aan 
kleding, raad van elf, dansgarde, hebben 
wij aan diverse festivals meegewerkt 
achter de bar. Hier konden wij geld mee 
verdienen waardoor wij de vereniging in 
de kleren hebben kunnen steken en de 
dansgarde van mooie kleding en laarsjes 
hebben kunnen voorzien. Ook hebben 
de leden een eigen bijdrage geleverde 
waardoor wij (wat onszelf betreft) met 
trots kunnen zeggen dat dit is gelukt.

Als vereniging zijnde helpen wij daarnaast 
veel in de wijk met diverse evenementen. 
Denk hierbij aan het zomerfestival, 
Sinterklaas, Kerstmarkt, Halloween en 
niet te vergeten de verlichte optocht van 
Twekkelerveld.

We hebben een mooie groep van meer 
dan 50 leden bij elkaar waaronder ook 

veel jeugd. Wij houden van gezelligheid 
en gezamenlijk maken we er een mooi 
feestje van. 

Wat wij niet hadden verwacht is toch 
gebeurt: Wij hebben een hoogheid 
met 2 adjudanten die dit jaar voorop 
(of achteraan) onze vereniging 
vertegenwoordigen.

Vrijdag 18 November was het zover onze 
eigen opkomst bij DMBE waar wij ons 
feest mochten houden. Met dank aan 
hun voor het beschikbaar stellen van de 
zaal, de opbouw, het barpersoneel en het 
weer netjes maken van de zaal. Het was 
goed geregeld en ze doen het toch maar!
Na wat hints via onze facebookpagina 
CV de Veldduvelkes en afleiding in de 
zaal met voorop onze dansgarde en 2 
Duivels… was daar dan onze 1e Hoogheid 
Bart met zijn 2 adjudanten Bjorn en 
Marco. We wisten niet dat hij zo goed 
kon springen. Dit 3-tal loopt al een tijdje 
mee in de carnavalswereld. 

Bart is door zijn vrouw Daniëlle 
geïntroduceerd binnen het carnaval. 
Waar hij altijd zei, ik weet niet of dat 
wat voor mij is, is hij toch geïnfecteerd 
met het carnavalsvirus. En Leslynn 

is dansmarietje bij de dansgarde de 
Duvelkes.

Adjudant Bjorn loopt samen met zijn 
Sylvia al jaren meer in de carnavalswereld. 
Hij was de tekenaar van de praalwagens 
van de Martinikeerlkes uit Losser. En 
wij zijn gezegend dat hij dit nu bij onze 
vereniging kan doen samen met het 
ontwerpen van de medailles.

Adjudant Marco loopt ook al jaren mee 
ook bekend via carnaval van de Bleek. 
Dochter Roxx is er bij de uittredens waar 
mogelijk ook bij natuurlijk. Voor Manja 
is het allemaal nog even wennen. Zij 
kent het carnaval nog niet zo en is het 
allemaal nieuw maar inmiddels loopt ze 
vooraan in de polonaise hoor.

Na een stukje “verplichtingen… zoals 
het voorlezen van de proclamatie 
en het Motto voor dit jaar: Tis wa’n 
dingetje vertegenwoordigen zij onze 
mooie vereniging. En samen met de 
Kapel Wie d’r bie werd er een mooie 
polonaise ingezet met vele bevriende 
carnavalsverenigingen, maar ook met 
diverse wijkbewoners die aanwezig 
waren.

Erop terugkijkend was het een geslaagde, 
drukbezochte avond en wij verheugen 
ons op de feestjes die nog komen bij de 
andere verenigingen. Wij willen iedereen 
bedanken die er samen met ons 
geslaagde avond van hebben gemaakt. 
We hadden het gehoopt maar het heeft 
onze verwachtingen overtroffen en het 
smaakt zeker naar meer.

Wil je eens een keer komen kijken 
bij ons om te zien wat we doen en 
waar we mee bezig zijn dan kan dat 
natuurlijk. Stuur een mailtje naar: 
secretariaat@cvdeveldduvelkes of via 
onze facebookmessenger dan maken we 
een afspraak zodat je dit met eigen ogen 
kunt bekijken en we nog meer uitleg 
kunnen geven over onze vereniging.

KERSTMARKT
Wij zijn druk bezig met de voorbereiding 
voor de Kerstmarkt op Vrijdag 9 
December van 16.00 uur to 21.30 uur. 
Deze wordt dit jaar gehouden aan de 
Steenbokstraat 35a (tegenover Go-
Fietsservice). Opgeven voor een kraam 
kan nog steeds via onze webpagina 
www.samentwekkelerveld.nl

Ga naar activiteiten/kerstmarkt en dan 
krijgt u een formulier te zien waarmee 
u zich kunt inschrijven. Via mail krijgt u 
dan een bevestiging en meer info. Een 
kraam huren kost €15,-.

Een gezellige markt meet m.m.v. EVC 
Kerstkoor, Dickens Hoedat House of 
entertainment, midwinterhoornblazers, 
een kerstkoets die de ouderen van Livio 
naar de kerstmarkt toebrengt, kraampjes 
waar aardappelpannenkoeken worden 
gebakken, glühwein, Indonesische 
hapjes, kerststukjes, verloting en nog 
veel meer is er te zien op de Kerstmarkt. 
Natuurlijk ontbreekt de Kerstman ook 
niet en wie wil er nu niet samen met de 
Kerstman op de foto.

Dus kom op 9 December gezellig langs 
en geniet alvast van een voorproefje op 
de Kerst.

VERLICHTE OPTOCHT
Vrijdag 10 Februari 2023 19.00 uur bijt 
de allereerste Verlichte Optocht van 
Nederland de spits af en die is uniek als 
enige optocht die in de wijk plaatsvindt. 
En laat dat nu Twekkelerveld zijn. 
Hoe trots mogen we zijn hierop. 
Met deelnemers uit de hele regio is 
dit evenement uitgegroeid tot een 
optocht van formaat. De optocht trekt 
ontzettend veel bezoekers en veel 
wijkbewoners staan onder het genot 
van een hapje en drankje te genieten 
van het spektakel, dat langs hun 
voortuin voorbijkomt. Dit jaar wordt 
deze mede-georganiseerd door de 
EKR om er een nog mooiere en grotere 
optocht van te maken. De optocht 
eindigt, zoals dit al jaren het geval is, 
bij de DMBE. Zij stellen hun locatie met 
zaal beschikbaar voor de prijsuitreiking 
en de After-party en K-Equipment 
verzorgt hier ook al jaren de muziek. 

Een bonte verzameling grote en kleine 
praalwagens, loopgroepen, dansers en 
individuele deelnemers, muziekkorpsen 
DMBE en EVC loopt dwars door de 
wijk. Om de verlichte onderdelen goed 
tot hun recht te laten komen wordt de 
straatverlichting uitgeschakeld. Diverse 
juryleden zullen bij de opstartplaats 
en op een podiumwagen (op de hoek 
bij de Van Heekstraat/Maanstraat) 
beoordelen wie dit jaar de mooiste 
wagen en/of loopgroep heeft.

Dit evenement in de wijk Twekkeler-
veld wordt mede mogelijk gemaakt 
met ondersteuning van de wijkbudget-
commissie. Zonder hun is het organis-
eren van dit evenement (en vele andere 
evenementen) niet mogelijk.

Voor dit jaar zijn wij nog op zoek naar 
sponsoren die een bijdrage willen 
leveren aan de optocht. Middels een 
grote wagen met banners wordt dan 
hun logo getoond in de optocht. Mocht 
u hier belangstelling voor hebben, 
stuur dan een mail naar: info@

samentwekkelerveld.nl. We kunnen u 
dan alles uitleggen over de bijdrage en 
wat we voor u kunnen doen.
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Carnavalsvereniging CV de Veldduvelkes

Nieuws van Samen Twekkelerveld
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Fijne feestdagen gewenst door EVC
Het is eind november wanneer ik weer 
een leuk stukje mag schrijven in deze 
prachtige wijkkrant.

U hebt waarschijnlijk de kerstboom 
staan of bent deze aan het opzetten 
als deze editie op de deurmat valt. Wij 
(Show-& Marchingband EVC) hebben 
afgelopen week de laatste Sint-
Nicolaas intocht verzorgd. Hoewel dit 
nu al enkele jaren enige discussie bij 
sommige volwassenen oplevert, is het 
prachtig om te zien dat de kinderen 
zich hier weinig van aan trekken en 
volop aan het genieten zijn en proberen 
een glimp op te vangen van Sinterklaas 
en enkele kinderen mochten hem zelfs 
een handje geven. Met de muzikale 
klanken van EVC hebben we de Sint en
zijn pieten veilig naar Glanerbrug, 
Slangenbeek en de Noork in Hengelo 
gebracht. Ook staan we aan de 
vooravond van ons Najaars concert 
op vliegveld Twenthe Evenementen 
locatie, maar daar in de editie van 
januari 2023 meer over.

JAARLIJKSE OLIEBOLLEN ACTIE 
17 EN 31 DECEMBER 2022 - 
WEDEROM SMULLEN GEBLAZEN!  
Na het overweldigend succes van de 
afgelopen jaren gaat Show &amp; 
Marchingband EVC op 17 en 31 
december 2022 een oliebollen drive-
thru organiseren! Ook dit jaar koopt u 
de lekkerste oliebollen van Enschede 
en omstreken bij Show- &amp; 
Marchingband EVC!  Helaas zijn de 
grondstoffen erg duur geworden 
en konden we niet anders dan de 
Lekkerste bol van Enschede iets te 
moeten verhogen in prijs. Dit hebben 
we zo minimaal mogelijk gedaan, zodat 
iedereen kan blijven genieten van de 
lekkerste oliebol.

Lekker vanuit je auto en niet urenlang 
in de rij hoeven te staan voor heerlijke 
verse oliebollen. Hoe handig! Je vindt de 
drive-thru bij het verenigingsgebouw 
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, dat is 
natuurlijk ook mogelijk en nog gezond 
en goedkoper ook. 

SPECIALE AANBIEDING  
Behalve makkelijk is deze service 
ook nog eens betaalbaar. Voor tien 
oliebollen, met of zonder krenten/
rozijnen, betaal je slechts € 11,00 euro. 
Lik je je vingers af bij een appelflap? 
Voor een lekkere appelflap betaal je 
slechts € 1,95 per stuk. Heb je liever 
de EVC appel/kaneel bollen, hier betaal 
je voor 10 stuks slechts € 12,00 euro. 
Je hoeft je auto niet uit: de bestelling 
wordt na betaling aan je overhandigd. 
Je kunt zelfs bij ons pinnen. 
 
OLIEBOLLENTAXI  
Net als het voorgaande jaar is er 
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 mogelijk-
heden op www.evc-enschede.nl  

KERSTCONCERT BAZUIN-EVC
De Bazuin gaat 2022 afsluiten met een 
luchtig Kerstconcert. We zijn dan ook 
erg blij dat ze EVC hebben gevraagd 
om aan dit concert mee te werken. We 
gaan dus samen op 18 december 2022
om 16:00 uur in de ontmoetingskerk 
aan de Varviksingel 139 te Enschede 
de mooiste Kerstnummers ten gehore 
brengen , o.a. de Kerstklassiekers zoals 
Driving home for Christmas van Chris 
Rea, Rudolph the red-nosed reindeer of 
Let it snow, let it snow.

Een concert dat u niet mag missen!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Ons prachtige gebouw geeft aan steeds 
meer verenigingen onderdak. Niet zo 

gek natuurlijk want het ligt op een 
fantastische plek in onze wijk. Zo heeft 
sinds vorig jaar o.a. bridgeclub ‘Never 
down’ haar intrek genomen op de 
donderdagmiddag. Doordat er steeds 
meer verenigingen intrek nemen in ons 
gebouw, zijn wij op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die willen helpen met het 
klaarzetten van tafels en stoelen in 
de desbetreffende ruimte en met het 
helpen van koffie en thee schenken. 
Lijkt u dit wat, neem dan contact met 
ons op, ook al zou u ons maar 2 à 3 keer 
in het jaar voort kunnen helpen.

FIJNE FEESTDAGEN
Dan wens ik u namens Show- 
& Marchingband EVC hele fijne 
feestdagen en een fantastisch en 
muzikaal 2023 toe.

Wil je meer informatie over Show- & 
Marchingband EVC, of wil je een keer 
meespelen kijk dan gerust op www.
evc-enschede.nl

Martijn Broshuis
Voorzitter

Show- & Marchingband EVC
Fijne feestdagen gewenst!
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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
Buurtbemiddeling 065334702

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: 
€ 4,25 per maand

Jaarabonnement:  
€ 50,00 per jaar

Computerspreekuur 
Elke laatste woensdag 
van de maand, 10.00 -12.00 uur

InformatieDMBE en een heerlijk avondje
SINTERKLAAS
Ja hoor ook DMBE met hun pietenband 
Espana Musica zorgden ervoor dat 
Sinterklaas de dagen van november op 
diverse plaatsen in de stad en met de 
intocht keurig met muziek zijn rondes 
kon maken. En dat doen ze al jaren 
met veel plezier. Bij mijn weten toch 
al gauw een 35 jaar. En ook naar alle 
tevredenheid van het Sinterklaascomité 
in Enschede. In al die jaren toch al aardig 
wat veranderingen meegemaakt met 
de Sint en de Pieten. De pieten van 
pikzwart naar donkerbruin en nu een 
roetveegpiet. De kinderen maakt het niet 
uit of ze een Piet met of zonder kleur 
zien, het is het feest. De herkenbaarheid 
bij kinderen is voor de pieten soms wel 
een issue. Er zijn al aardig wat pieten 
die bij de intocht afhaken vanwege de 
herkenbaarheid. Maar het blijft ook voor 
hun een kinderfeest.

27 november hebben we bij DMBE ook 
een Sinterklaasfeest voor jong en wat 
ouder, maar daar kan ik even niet over 
schrijven want het is nu nog maar 19 
november. 

3 December mogen we als Sint en pieten 
naar Voetbalvereniging Phenix waar 
we al jaren kind aan huis zijn. Altijd erg 
gezellig en een fijne ontvangst.

CARNAVAL
Ja, ook dat is weer in volle gang en de 
Ooster Bloaskapel als huiskapel van de 
EKV is weer druk met de diverse bezoeken 
naar de vele carnavalsverenigingen in 
Enschede.

Het is en blijft een afwisseling voor de 
kapel om even om te schakelen van 
Pietenband Espana Musica naar Ooster 
Bloaskapel. Maar ze doen het toch maar!
De muziek is ook telkens weer anders 
en dus moet er ook regelmatig worden 
gerepeteerd en dat doen ze in ons gebouw 
op de donderdagavond. Belangstelling? 
Vanaf 20.00 uur welkom en dan liefst met 
instrument, je kunt zomaar meedoen 
met deze gezellige groep.

DRUMFANFARE
Druk aan het oefenen voor het 
kerstconcert van ons op vrijdag 16 
december in ons gebouw aan de 
Herculesstraat. We konden het niet 
over ons hart verkrijgen om jullie geen 
deelgenoot te maken van dit traditionele 
kerstconcert van ons met diverse 
nieuwe muziekstukken en sfeervolle 
kerstmuziek.

Met nieuwe en oude muziek maken 
we dus een mix die bij jullie en onze 
aanhang zeker zal aanslaan. Dus heb je 
even tijd om naar gezellige en nieuwe 
muziek te luisteren? Dan Vrijdag 16 
december naar DMBE. Zaal open 19.00 
uur. Ook de nieuwe leden doen mee. 
Want we blijven aan de weg timmeren 
met muziek maken voor jong en oud. Bij 
ons kun je daar uitstekend voor terecht. 
We hebben instructeurs die je heel goed 
op weg kunnen helpen en we hebben 
ook een samenwerking met de Kaliber 
Kunstenschool waar we de gevorderde 
leerlingen graag naar toe sturen. Daar 
worden ze onder deskundige leiding 
verder geholpen en menig talentje heeft 
daar een mooi plaatsje gevonden en 
zijn weg binnen DMBE meer dan waar 
gemaakt.

TWIRL EN MUZIEK VOOR JEUGD
Ja ook die zijn zich weer aan het 
voorbereiden op de komende 
kampioenschappen en festivals en dat 
doen ze steeds weer beter. Individueel 
zowel als duo of als groep. En dat samen 
met het Twirlteam Concordia Albergen. 
Ze zijn ook uitgenodigd om mee te doen 
met de voorrondes van de Nederlandse 
Kampioenschappen Twirl in Almere. 
Volgende keer hierover meer.
Ook meedoen? Kijk dan een op https://
www.sjorssportief.nl/activiteiten?gem
eente[]=57&zoeken=Drum-+en+Marc
hingband+Enschede&sort=name waar 
je alles kunt vinden op het gebied van 
twirl waar je zomaar een aantal lessen 
GRATIS kan en mag volgen. Dat begint 
dan in Januari 2023.

6 x gratis lessen op het gebied van 
muziek en twirlen. Leeftijd? Van 7 tot 
12 jaar. Waar? Herculesstraat 10. Tijd? 
Woensdag vanaf 18 januari om 18.30 
uur voor de muziek en op de dinsdag 17 
januari 18.00 uur voor het twirlen. Bij het 
twirlen is het vanaf 6 tot 12 jaar! Kijk 
maar even op https://linktr.ee/dmbe 
Daar vind je de info die je nodig hebt.

DIVERSE LINKS
Wil je niets meer missen volg ons dan op 
de verschillende social mediakanalen
Facebook DMBE - 
www.facebook.com/dmbe.nl
Facebook Oosterbloaskapel - 
www.facebook.com/oosterbloaskapel
Facebook Twirl - 
www.facebook.com/twirlteamDMBE

Instagram DMBE - @dmbe.nl
Instagram Oosterbloaskapel - 
@de_oosterbloaskapel
Instagram Twirl - @twirlteam_dmbe

Wil je niet alles intypen neem dan de 
volgende link; 
https://linktr.ee/dmbe daar kun je ook 
de info vinden over sjorssportief o.a.

Nou, het lijkt mij genoeg voor deze keer 
om af te sluiten met jullie een gezellige 
Sinterklaas te wensen en voor de kerst 
veel gezelligheid in het bijzijn van 
vrienden en familie.

Mooij toch.



Carnavalnieuws bij De Tuffelkroepers

Met rasse schreden gaat het naar 
2023, als deze krant bij U afgeleverd 
wordt is Sinterklaas met zijn Pieten alle 
cadeautjes aan het rondbrengen en dan 
volgen nog de altijd gezellige Kerstdagen 
en schieten we op 31 december het oude 
jaar 2022 de lucht in. De Wijkbudget 
Commissie hoopt dat dit jaar U heeft 
gebracht wat U hoopte dat het U zou 
brengen en dat U het in ieder geval 
gezond heeft kunnen beleven.

Wij als Commissie hebben op onze 
vergadering op 23 november nog een 
behoorlijk aantal aanvragen kunnen 
behandelen en beoordelen en hopen op 
de laatste vergadering van 2022 op 14 
december de laatste zaken te kunnen 
afhandelen.

De commissie gaat een financieel 
steentje bijdragen aan de fruitlevering 
voor de leerlingen van de Paulusschool, 
wij hopen dat deze voorziening door kan 
gaan in 2023. De Zonnebloem gaan we 

een extra steuntje in de rug geven bij hun 
Kerstmiddag op 14 december zodat deze 
ook zonder problemen kan verlopen.
Wij staan positief tegenover een 
aanvraag van het G.J.van Heekspark om 
mede een speeltoestel te financieren 
op het pleintje voor Wattez, één van de 
aanwezige speeltoestellen is niet langer 
meer veilig voor de kinderen en moet 
vervangen worden. 

De wandeling georganiseerd door 
Stichting Midwinterhoorn vanaf het UT 
terrein wordt mede door ons gesteund 
om het mogelijk te maken dat de kinderen, 
welke deze wandeling uitlopen, als 
beloning volgend voorjaar een boom(pje) 
kunnen planten ergens op een terrein in 
het Ledeboerpark (elders in deze krant 
meer hierover).

De kerstmarkt komende 9 december, 
gehouden op het terrein van Samen 
Twekkelerveld, wordt door ons gesteund 
evenzo de Kerstmiddag in Het Proathuus 

met oliebollen en snert op zaterdag 17 
december voor alle bewoners van onze 
wijk Twekkelerveld.

Speciale kerstactiviteiten worden geor-
ganiseerd door Het Zonnehuuske, 
voor onze wijkbewoners die door alle 
prijsstijgingen het nog moeilijker hebben 
dan ze normaliter al hadden , word door 
het verstrekken van speciale pakketjes 
voor een beetje licht in de duisternis 
gezorgd, hier dragen wij natuurlijk graag 
aan bij.

Ook hopen we weer net als vorig jaar 
een kerstboom bij het winkelcentrum 
te kunnen realiseren, we zijn druk bezig 
dit voor onze wijkbewoners te kunnen 
regelen. De verlichting hebben we nog.

De eerste gesprekken hebben al 
weer plaatsgevonden om weer een 
fantastische Carnavalsoptocht te kunnen 
realiseren in onze wijk georganiseerd 
door Samen Twekkelerveld. Wij zijn er 

van overtuigd dat dit met hulp van de 
Wijkbudgetcommissie en andere partijen 
zeker gaat lukken in februari 2023.

Wij hopen ook volgend jaar weer veel voor 
onze wijkbewoners te kunnen betekenen, 
maar daarbij hebben wij wel Uw hulp 
nodig!! Als U ideeën heeft om onze wijk 
leuker, groener en gezelliger te maken 
laat het ons weten, voor een degelijk en 
onderbouwd plan staan wij altijd open. 

Aanvragen kunt U zoals altijd melden 
via de mail bij wijkbudgetaanvraag@
twekkelereview.nl Een aanvraag formu-
lier is beschikbaar en helpt bij een snelle 
beoordeling.

Wij wensen U gezellige feestdagen en al 
vast voor 2023 een gezond en gelukkig 
jaar toe.

Uw Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld

Hallo lieve wijkbewoners, wij willen ons  
graag even voorstellen als de nieuwe 
hoogheden van EKV de Tuffelkroepers!

Prinses Chantal én adjudante Noa zijn 
al vanaf hun 5e levensjaar lid bij de 
Tuffelkroepers. Ze waren vooral actief 
aan het dansen in de Tuffelwichter groep.

Door hun ongekende enthousiasme 
én ervaringsdeskundigheid zijn ze ook 
al ruim 6 jaar de algehele trainsters 
hiervan! Vele kinderen hebben zij 
met onwijs veel geduld, respect én 
plezier vele dansjes (zowel polka - als 

showdans)aangeleetd met technieken 
zoals o.a. radslag, spagaat, split ect. 
op een verantwoorde wijze! Daarvoor 
hebben zij onlangs een welverdiende 
heldenlintje ontvangen. Beiden zijn 
studerend aan het ROC met daarbij 
ook hun bij baantjes. 

Zij gaan als oprechte prinses hoogheden 
in krekkelstad, met passie én 
ontzettend veel zin, de Tuffelkroepers 
hierin vertegenwoordigen! Langs 
deze weg feliciteren zij hun mede 
hoogheden, om samen met hun en het 
narrenvolk een mooi carnaval te gaan 

vieren! Met als hun motto: ‘‘zonder 
gezeur, goat wie het carnaval dansen 
deur!" Onze 50e jeugdhoogheden Prins 
Mitch én adjudant Stefan, zullen de 
jeugd van het Twekkelerveld een leuk 
carnaval bezorgen deze komend tijd. 
Uiteraard tesamen met hun lieftallige 
Tuffelwichter én 1 dansjongetje Ruud!  
Waarop wij Mega trots zijn! De 
jongste is de tweeling Claire en Cloe 
van 4,5 jaar. Maar ook Emira, Maria en 
Marloes zijn onze toppertjes hierbij! 
We gaan hiervan nog oprecht genieten 
in hun uitvoeringen!

Maar bovenal, zal de Tuffelkroepers, in 
volle glorie, dit carnaval met elkaar én 
de wijkbewoners (jong én oud) samen 
vieren!Prins Mitch heeft inmiddels 
de basisschool (Zevenster) afgerond 
én gaat voor Havo. Zijn neefje adj 
Stefan is nog op de basisschool. Maar 
ongetwijfeld doen ze hun uiterste 
best! Met ontzettend veel zin, gaan ze 
graag weer een bonte avond bij livio én 
een algehele wijkkindermiddag bij het 
heelal met jullie samen vieren!

Tijdens het 44e TEJO (11/02 ‘s mid-
dags in de melkweg) gaan zij met 
fanatieke - maar sportieve passie, 
alle spelletjes aan, tegenover alle 
andere twentse jeugdhoogheden. In 
de strijd om de felbegeerde algehele 
Twentse jeugdhoogheid titel met 
onderscheiding. 

Deze middag wordt om toerbeurt 
samen met de jeugdcommisdie 
van de gaffelöaskes uit losser en 
Tuffelkroepers georganiseerd. Ook 
hun motto (met corona stop) voor dit 
carnaval is: ‘‘na een jaar weggeweest, 
is het weer tijd voor het echte 
feest!"alaaf alaaf alaaf!

Nieuws van de Wijkbudget Commissie Twekkelerveld

Dagelijks verhuizen tientallen ouderen 
zonder al te veel publieke aandacht naar 
een zorgcentrum, maar de Twentse Marie 
staat met haar nieuwe woonstek volop 
in de spotlight. Vanaf 10 november krijgt 
Marie een speciaal ingerichte kamer, 
om te beginnen in het Enschedees 
zorgcentrum De Posten. 

Marie komt iets bijzonders brengen: een 
klankkast over taal en thuis. 
Marie is niet zomaar een dame op leeftijd. 
In dit fictieve personage herbergen de 
resultaten van het weten schappelijk 
onderzoek van de Universiteit Maastricht 
en 'T Meertens Instituut. Sociaal 
cultureel antropologe Jolien Makkinga en 
Hoogleraar Taalcultuur Leonie Cornips 
onderzochten hoe het spreken van 

dialect van invloed kan zijn op je gevoel 
van welzijn in een verpleeghuis. Jolien 
Makkinga sprak voor dit onderzoek met 
de bewoners van een verzorgingstehuis. 
Kan het spreken van eigen taal, je gevoel 
van autonomie beïnvloeden? Stichting 
Laudio heeft een speciale kamer ingericht 
om dat zelf te ervaren. Daar stap je 
een levensgrote Overijsselse klankkast 
binnen. Als je een kastdeur opent, hoor 
je Marie zelf in haar eigen taal: in een 
Twents dialect. Dan is Marie thuis. Zoals 
jij je misschien ook bij Marie thuis voelt. 
"Ik bin verhuuzt. Joa, ’t mös wal, Tja, 
den leaftied hé. N’n nie’jen kamer, nie’je 
noabers, zeekenzusters, managers: ik 
krieg ze d’r allemoal bie’j. Ofwasken hoof 
ik nich meer zölf te doon. Doar har ik toch 
aait al n’n gleunigen hekkel an. Mear 

toch…. ’n Nie’j thoes maken, how doo’j 
dat? A’j bie’j mie’j ‘s komt anloopen, zal 
ik oew vuur kuiern hoo wie’j, oaldere leu, 
dat doot". 

MARIE 
Iedereen is welkom bij Marie. Vanaf 11 
november staat Marie bij zorgcentrum 
De Posten (De Posten 135, 7544 LR 
Enschede). Publiek kan solo of in 
groepen van twee of drie personen op 
bezoek bij Marie. Marie heeft be loofd 
om komend jaar met haar klankkast 
op meerdere locaties in Overijssel te 
logeren. Zo ontvangt zorg organisatie 
Carintreggeland Marie in Almelo, in 
het lokale dialect. Voor de thuisblijvers 
en voor wie meer wil weten over dit 
wetenschappelijk onderzoek, heeft Marie 

naast de klankkast ook een podcast. 
"Kom ’t mear rap gewaarwörden. Dan 
loat ik oew luusteren en ‘t beleaven. Op 
miene webstee leas ie’j völ meer. Joa, 
n’n webstee heb ik ok a. Onmeunig mooi 
toch?!" 

WWW.STICHTINGLAUDIO.NL/MARIE 

Marie, de klankkast en podcast over taal 
en thuis, wordt door Stichting Laudio 
gemaakt. Speciaal voor dit project 
werken makers uit journalistiek, theater, 
technologie, erfgoed en zorg samen met 
projectpartners Overijsselacademie, 
Concordia, Carintreggeland en De Posten.

Overijsselse klankkast in première in Twentse ouderenzorg: He’j ’t al heurt? 


