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Op zaterdag 1 februari om 13:30 uur vindt bij Speeltuin 
‘t Heelal het kindercarnaval weer plaats. Het is gratis 
voor alle kinderen en iedereen is welkom. Samen met 
de Tuffelkroepers maken we er een gezellige middag 
van. Jij komt toch ook?

VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT
Vrijdag 14 februari vindt in de wijk Twekkelerveld de 
grote verlichte carnavalsoptocht plaats. Met tal van 
loopgroepen en grote praalwagens zal de bonte en 
mooi verlichte stoet weer door de volgende straten 
voorbij trekken.Start Rigtersbleek Aalten - Lambertus 
Buddestraat - G.J. van Heekstraat - Zonstraat - 
Olieslagweg - Schietbaanweg. De prijsuitreiking en 
afterparty vindt plaats bij DMBE aan de Herculesstraat.

LIVIO
Op donderdag 20 februari vindt bij Livio aan de 
Schorpioenstraat weer een grandioze carnavalsavond 
plaats. Met een boerenkapel en een zanger maken de 
Tuffelkroepers er een gezellig feest voor alle oudere 
bewoners van. Ook bewoners van buiten livio zijn van 
harte welkom. Het feest begint om 19:00 uur en duurt 
tot 21:00 uur.

Verlichte optocht
& CARNAVAL

In samenwerking met IJsbaan Twente organiseert  
D.S.V de Skeuvel ook dit jaar weer de schaats-
vierdaagse.

Wil jij op een sportieve manier de voorjaarsvakantie 
doorbrengen? Dan is de schaatsvierdaagse echt iets 
voor jou! De schaatsvierdaagse betekent vier dagen 
schaatsplezier. Je kan kiezen voor verschillende 
afstanden en je krijgt uiteraard aan het eind een 
mooie medaille. Kijk voor meer informatie en 
inschrijven op s4d.skeuvel.nl

Schaatsvierdaagse 2020



BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN

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

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

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

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

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

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

Colofon

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG 

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

Boensma ijzerwaren online vuurwerk winkel

uw vuurwerk specialist

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

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

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

uw en Dealer
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Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

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

inruil en financiering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

vAKANTIE chEqUE KAdO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

dEcEMbEr KAdO MAANd!

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

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

Kleinschalige verloskundige zorg en echografie
in Enschede e.o.

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

en met 
kraamperiode 

positief tegemoet 
kunt gaan!

Al vanaf 8 weken kun 
je terecht voor een

vroege echo.
Dit wordt niet vergoed 

door de 
zorgverzekeraars maar 

bieden wij kosteloos 
aan voor onze cliënten.

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

info@catoverloskundigen.nl

Gezondheidscentrum
Roombeek
Roomweg 180
7523 BT Enschede

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

Ben je onder begeleiding van 
de gynaecoloog tijdens de 

zwangerschap?
Ook dan heb je een 

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

de zwangerschap.

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

Daniela Congiu

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

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

• Elke dinsdagmiddag een Financieel Repair Café (gratis)

•  hulp op financieel-, en administratief gebied, bezwaarschriften 

schrijven, formulieren invullen of verzoeken indienen 

• Omdat we een klik hebben met Tukkers

Rigtersbleek - Aalten 4  •  7521 RB Enschede
T. 085 - 0160671  •  contact@metnklik.nl   

SPECIALIST IN BELASTINGADVIES, 
BEWINDVOERING EN BUDGETBEHEER

www.metnklik.nl



UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

IN SAMENWERKING MET
Vereniging samenwerkingsverband 
‘Het Twekkelerveld’

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

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

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl

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

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

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

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

Colofon

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Monkey Town zoekt modellen
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Eind 2019 opende indoor speelparadijs 
Monkey Town Enschede de deuren op 
Go Planet Park nabij de Grolsch Veste. 
Op woensdag 29 januari is er een 
fotoshoot gepland. Iedereen die het leuk 
lijkt om hier aan te doen, kan zich online 
aanmelden. 

MARKETING
De eerste vakantieperiode zit er op 
voor de gloednieuwe speeltuin. Volgens 
woordvoerder van de vestiging Micha 
Reij was het een succesvolle periode; 
‘‘De eerste reacties zijn positief en we 
voelen ons zeer welkom in Twente. 
Nu de drukte van de eerste vakantie 

geweest is, kunnen we ook kijken naar 
zaken als marketingmateriaal.’’ Naar 
eigen zeggen beschikt men met grote 
trampolines, een semi-afgeschermd 
zitgedeelte en de lasergame over een 
unieke locatie die om leuke foto’s vraagt. 
‘‘Buiten het feit om dat er eigenlijk geen 
algemene foto’s beschikbaar zijn, vinden 
we het ook leuk om onze gasten tot het 
middelpunt te maken in onze marketing 
en communicatie. Vandaar dat het een 
open inschrijving is.’’

MODELLEN
Het speelparadijs zoekt modellen vanaf  
twee tot en met dertien jaar, die op 

woensdag 29 januari vanaf 17:30 
beschikbaar zijn. De fotoshoot duurt 
tot maximaal 22:00. Echter, de jongste 
modellen zijn als allereerste en dus 
ook vroeger klaar, aldus Monkey Town 
Enschede. Modellen hoeven geen erva-
ring te hebben. Er is geen vergoeding 
beschikbaar. Micha Reij: ‘‘Iedereen die het 
leuk lijkt en een gezellige avond er van wil 
maken, kan zich opgeven en hoort half 
januari van ons als ze zijn uitgenodigd.’’

OPGEVEN
Opgeven voor de fotoshoot kan via Insta-
gram en Facebook. Het speelparadijs is te 
vinden onder @enschedemonkeytown. 

Opgeven via social media heeft de voor-
keur. Als dit niet kan, kan er gemaild 
worden naar foto@reijleisuremarketing.
nl. Het bericht moet voorzien zijn van 
naam, leeftijd en top-tot-teen foto van 
het model en het telefoonnummer van 
de contactpersoon.

15 december was het aftreden van 
onze jeugd-prinses Arwen met haar 
adjudante Chantal. Onder begeleiding 
van het liedje van Ciske de Rat, ik voel 
me zo verdomd alleen, gingen ze af als 
2 straatschoffies. 

Ze kijken terug op een mooi jaar en 
kunnen zich samen met Noa weer 
concentreren op een mooie dans 
bij de dansmarietjes en het mede-
trainen van de mini-tuffelwichter en de 
middengroep. 

Dan is het rond half vier tijd voor de 
opkomst van de nieuwe jeugdhoogheid. 
De voorbereidingen waren al leuk maar 
nu kwam het echte werk. 

Prinses Dylana kwam tevoorschijn 
samen met haar adjudanten Dominca 
en Thomas. Wat straalden ze.

Ze gaan er samen met de mini-raad van 
elf, de dansmarietjes en Prins Patrick 
en zijn adjudanten een geweldig jaar 
van maken.

7 december jl was het dan zover. Het 
aftreden van Prinses Lisan en haar 
adjudante Kaylee bij de Melkweg. Onze 
Prinses had in een onbewaakt ogenblik 
tussen neus en lippen door gezegd dat 
het niet uitmaakte hoe ze af zou treden, 
al was het naakt.

Nou dat heeft ze geweten, ze zijn 
afgetreden in een evakostuum en 
mochten de appel, in dit geval, in de vorm 
van snoepjes ronddelen in de mooie, 
volle zaal.

De Blaaskapel de Vlierbloazers verzorg-
den samen met dj Bjorn een mooi 
stukje muziek en zorgden ervoor dat de 
stemming er goed in zat.

Om 22.00 uur was het dan zover. De 
nieuwe hoogheid voor het carnavals-
seizoen 2020 zou zij/haar intrede doen. 
Onder begeleiding van een mooi stukje 

muziek kwam de kist binnen met daarin 
de hoogheid.

Maar wat bleek, op het hoogtepunt kwam 
de hoogheid niet uit de kist maar kwam 
tevoorschijn bovenaan de balustrade 
samen met zijn adjudanten en met mooi 
vuurwerk.

Prins Patrick de 1e en zijn adjudanten 
Brian en Darren zullen ons dit 
carnavalsjaar onder het motto ‘wie goat 
d’r veur’ leiden.

De Tuffelkroepers opkomst

Aftreden van Prinses en adjudante



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

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

Voel jij je aangesproken en heb je interesse? 

Neem dan contact op met:

REDACTIE@WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL

VOORJAARSVAKANTIE 15 feb t/m 23 feb

MEIVAKANTIE 2019  25 apr t/m 3 mei

ZOMERVAKANTIE 4 juli t/m 16 aug

BOUWVAK 18 jui t/m 8 aug

HERFSTVAKANTIE 10 okt t/m 18 okt

KERSTVAKANTIE 19 dec t/m 3 jan 2021

Schoolvakanties 
Noord Nederland 2020



Eindelijk hebben we in de buurt weer 
een buurtsuper. Na een lange periode 
van leegstand waar we uiteraard 
niet zo gelukkig mee waren is dan 
toch eindelijk de voormalige EMTE 
weer helemaal gevuld. We waren bij 
de officiële opening en konden we 
ervaren hoe de winkel er uit kwam  
te zien.

Wat het meeste opviel waren de 
producten die al wel in de schappen 
lagen. Het is namelijk hoofdzakelijk 
een Turks-Arabische winkel en dat was 
duidelijk te zien aan het assortiment. 
Voorzichtig kunnen we stellen dat 90% 

uit bovenstaande artikelen bestaat. 
Daarvan zijn de eigenaren (2 families 
Kocyigt en Aksakal) wel doordrongen. 
Wel is de bedoeling dat op verzoek wel 
meerdere, laten we zeggen, Hollandse 
artikelen aan het assortiment worden 
toegevoegd.

Het ligt in bedoeling om daarvoor op 
speciale briefjes, die aanwezig zijn, 
waarop je kenbaar kunt maken welke 
artikelen je graag toegevoegd wilt 
zien. Wij vinden dit wel uniek om hier 
gebruik van te maken en schroom dus 
niet om hier ook inderdaad gebruik 
van te maken. Enkele buurtbewoners 

naar hun mening gevraagd en deze 
waren positief over de invulling van 
de AK markt. Zoals u op de naam al 
ziet staan Altijd Kwaliteit. Laat nu 
direct na de opening de zaak weer 
voor een week dicht gaan. Reden voor 
dit onverwachte was een fout in het 
barcode systeem en aangezien AK 
ook staat voor ‘‘Altijd Kwaliteit’’ heeft 
men besloten om deze maatregel te 
treffen. 

Afgelopen zondag 1 december is 
dan toch de opening geweest en 
kunnen we gerust gebruik maken 
van deze winkel met op dit moment 

nog een bescheiden, laten we zeggen, 
Nederlands assortiment. De belofte 
ligt er dat e.e.a. nog wel in het verschiet 
ligt maar dat hebben we reeds eerder 
gememoreerd

De openingstijden zijn maandag, 
dinsdag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur.

Donderdag van 08.00 tot 21.00 uur en 
zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Buurtsuper geopend: AK Supermarkt
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Wat een prachtig terrein midden in onze 
wijk Twekkelerveld. Zou dit niet een super 
mooie locatie zijn voor Pensionado-
woningen? Al jaren aangeprezen als 
voetbal- en speelveld door ROC.
 
Dagelijks horen we roepen in de media 
om woningen voor deze doelgroep 
om doorschuiven/ruimte mogelijk te 

maken voor onze starters. Is dit niet een 
uitgelezen kans? Is er iets bekend in de 
politiek/woning-bouwverenigingen...?
wij als redactie Wijkkrant Twekkelerveld 
horen het graag!!!

Mail je reactie naar: 
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl

Wie weet waar, hoe en wanneer? 



Speeltuin

TERUGBLIK kerstmarkt 2019



‘t Heelal

de WesterSpeeltuin

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

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

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

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

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

Creatief
Elke woensdag van de maand is er 
creatief, met een wisselend programma. 
Elke maand maken we leuke dingen van 
papier of passend bij het seizoen. Je bent 
van harte welkom van 14.30-16.00 uur op  
Woensdag:  29 januari knutselen met 

wasknijpers 
Woensdag: 5 februari poes knutselen
Woensdag: 12 februari werken met kralen
Woensdag: 19 februari vakantie

Woensdag: 26 februari figuurtjes maken 
van brooddeeg 
Voor het programma , zie facebook.

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

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

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

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

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

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

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de maand 
houden we een gezelligheidsbingo met 
leuke prijzen. De kaarten kosten €2,50 

per stuk, de briefjes voor de hoofdprijs 
kosten €1,50 per stuk. We hebben 
boodschappentassen, vleesschotels en 
koffie als prijzen. De hoofdprijs is 2 x €55,-.  
Zaal open 18.30 uur.
Vrijdag : 24 januari 
Vrijdag : 21 februari
Vrijdag : 28 februari 

ZATERDAG
Postzegelbeurs
Iedere derde zaterdag in de maand.
Zaterdag: 22 februari 

Rommelmarkt
Op 14 maart organiseert de speeltuin een 
rommelmarkt U kunt hiervoor een tafel 
huren a € 5,50 per tafel. Wilt U reserveren of 
informatie kunt U bellen met T. Rave tel.nr. 
06-13760152

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

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

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

BINGO-AVOND
Met 2x een hoofdprijs van €25,-  
Overige prijzen: boodschappen, 
vleesschotels, koffie.  
Zaal open: 19.00 uur, aanvang: 19.45 uur.
Vrijdag 7 februari

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

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Zaterdag 08-02 en 
22-02 zijn er weer de dansavonden.
Met gratis hapjes, koffie/thee en een kleine 
bingo. Entree € 1,50. Zaal open 18:30 uur
Aanvang 19:30 uur.

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

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

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

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

AQUAREL, OLIEVERF
OF ACRYL SCHILDEREN  
(elke woensdagmorgen)
Neem eens een jaartje deel aan 
aquarel-, olieverf of aqrylschilderen 
in ons clubgebouw! Begeleiding door 
professioneel beeldend kunstenaar 
Woensdagmorgen: 09.30 - 11.30 uur  
Cursusseizoen: september t/m mei
Kosten: € 18,00 per maand.  
De materiaalkosten zijn niet bij  
de prijs inbegrepen.
COUNTRY DANSEN VOOR KOPPELS
Je houdt van Country Muziek en je  
wilt samen met je partner daarop  
leren dansen? Dat kan bij de ‘‘Western 

Couple Dancers". Kom voor kennismaking 
en meer informatie rustig langs.
Wij zijn er elke woensdagavond  
20.00 - 22.30 uur.

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



Nieuws vanuit de Zevenster

Gratis groentezaad voor scholen
Basisscholen en BSO’s uit Enschede 
kunnen kosteloos groentezaden en een 
bijbehorend lespakket aanvragen bij 
Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee 
kunnen de leerlingen dit voorjaar 
in de klas of op het schoolplein hun 
eigen groente kweken. Leuk, lekker en 
leerzaam! Aanmelden kan tot vrijdag 24 
januari.

Een broodje met aardbeienjam, spag- 
hetti met tomatensaus of een lekkere 
salade met komkommer en radijsjes. 
Al dit lekkers smaakt nog beter als je 
de aardbeien, tomaten en radijsjes 
zelf gekweekt hebt. Basisscholen en 
BSO’s uit Enschede kunnen nu heel 
gemakkelijk met de leerlingen aan 
de slag met een moestuin dankzij de 
gratis groentezaden van Natuur en 
Milieu Overijssel in samenwerking met 
Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling 
(GDO) en het zaadveredelingsbedrijf Rijk 
Zwaan. Deelnemende scholen krijgen 
bij de zaden een instructieboekje en 
een lesbrief met leuke opdrachten. Zo 
kunnen leerlingen direct aan de slag in 
hun klas of op het schoolplein.

HOE ZIET HET PAKKET ERUIT?
Het pakket bestaat uit tien zakjes met 
groentezaden voor onder andere sla, 
radijs, tomaat, wortel en rode biet. Op 
de pakketten staan geen commerciële 
uitingen van Rijk Zwaan, wel de 
gewasnaam, een jaarcode en een link 
waarmee je kunt nagaan waar de 
pakketten vandaan komen. De zaden in 
de pakketten zijn een veilig natuurproduct 
en vrij van bestrijdingsmiddelen en 
genetische modificatie.

DOET JOUW SCHOOL OF BSO OOK MEE?

Geïnteresseerde scholen en BSO’s 
uit Enschede kunnen zich tot vrijdag 
24 januari aanmelden bij Natuur en 
Milieu Overijssel via de website www.
nmeover i jssel .n l/groentezaden/. 
Het lespakket met de groentezaden 
ontvangen de scholen eind maart.

JONG LEREN ETEN
Deze moestuinactie is onderdeel van 
het programma Jong Leren Eten. In 
dit programma werken rijk, provincies, 
onderwijs en maatschappelijke organis-
aties samen om in de periode 2017 
t/m 2020 kinderen en jongeren meer 
structureel in aanraking laten komen met 

informatie en activiteiten over voedsel. 
Met als uiteindelijk doel dat kinderen en 
jongeren leren om gezonde én duurzame 
keuzes te maken. Jong Leren Eten is 
een initiatief van het Ministerie van 
Landbouw Natuur en Voedsel (LNV) en 
het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS).

8Op de Zevenster spelen we graag en 
vaak bordspellen. We hebben een kast 
met spellen voor de leerlingen die ze 
kunnen spelen. 

Regelmatig organiseren we een middag 
waarop we met de kinderen spelen, of 
een avond waarop we met het hele 
team spellen spelen. 

WAAROM DOEN WE DIT?
•  Bij het spelen van bordspellen leer je 

omgaan met emoties en zelfsturing
•  Tijdens het spelen van een spel 

leren kinderen op een veilige manier 
omgaan met tegenslagen. Bij verlies 
zal hij/ zij zal leren omgaan met 
teleurstelling, boosheid of verdriet

•  Je leert wachten op je beurt, je leert 
je te concentreren, de eigen behoefte 
wordt uitgesteld

•  Vooral bij het spelen van strategische 
spellen moet je gericht blijven op 
de taak, anders is de kans groot 
dat hij/zij het spel zal verliezen! Bij 
een strategisch spel moet je vooruit 
denken en plannen. Een bordspel 
is dus een gezellige manier om te 
werken aan de impulsbeheersing

•  Bij het spelen van Coöperatieve 
spellen win of verlies je samen als 
groep. In samenwerkingsspelen 

speel je niet tegen elkaar maar met 
elkaar. Met deze spelvorm leer je 
samenwerken, overleggen, naar 
elkaar luisteren en strategisch 
denken. Allemaal vaardigheden die je 
later ook nodig hebt!

En verder is het natuurlijk ook gewoon 
gezellig om met elkaar bordspellen te 
spelen!



Op vrijdag 31 januari a.s. om 14.00 uur 
kunt u met gidsen van IVN-Enschede 
wandelen op de landgoederen ‘t 
Bouwhuis en ‘t Amelink, beide ooit 
eigendom van de textielfamilie 
Blijdenstein. 

Verzamelen op de grote parkeerplaats 
aan de Blijdensteinbleekweg/
Amelinklaan, vlak na de ingang van 
Zorgcentrum ‘t Bouwhuis. 

De winter is nog niet voorbij, maar als 
je goed kijkt zie je aan de bomen en 
struiken dat ze allang voorbereid zijn 
op de lente. 

Nieuwgierig naar bijzondere en 
monumentale bomen in dit prachtige 
gebied? De gidsen kunnen u er alles 
over vertellen. Verder zal er veel 
aandacht zijn voor het herkennen van 
bomen en struiken aan de hand van de 

schors, takken en knoppen. Een loepje 
en een verrekijker komen daarbij goed 
van pas. Bovendien zullen de gidsen 
ingaan op de rijke cultuurhistorie van 
dit gevarieerde gebied. 

We wandelen in rustig tempo over 
goed begaanbare paden gedurende 1,5 
tot 2 uur, afhankelijk van het weer en 
wat we tegenkomen.

Aan het einde van de wandeling 
komen we langs het restaurant 
van ‘t Bouwhuis, TafeltjeVier. Het is 
mogelijk daar voor eigen rekening iets 
te gebruiken. De IVN-wandeling is 
gratis, een kleine vrijwillige bijdrage is 
natuurlijk welkom.

AANVULLENDE INFORMATIE
www.ivn.nl/afdeling/enschede

IVN wandeling ’t Bouwhuis / ’t Amelink
NAAR DE KNOPPEN MET IVN-ENSCHEDE

Lammerinkswönner als Twents lös hoes
Vanaf 21 februari tot 14 maart is 
bezoekerscentrum Het Lammerinks-
wönner in het Ledeboerpark origineel 
ingericht als Twents lös hoes. Bezoekers 
zijn op zondagen en doordeweekse 
middagen van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen.

TUSSEN HET VEE
Bezoekerscentrum Het Lammerinks-
wönner in het Ledeboerpark is een 
authentiek Twents “lös hoes” uit 1775. 
Om te laten zien hoe mensen en dieren 
toen in dezelfde ruimte leefden, is het 
boerderijtje weer helemaal ingericht 
zoals het er vroeger moet hebben 
uitgezien. 

In de stallen staan de schapen en geiten, 
er zijn ook kippen en de houtkachel en 
olielampen branden.

Onze enthousiaste vrijwilligers zijn op 
zondagen aanwezig van 12.00 - 16.00 
uur om bezoekers te laten ervaren hoe 
er vroeger geleefd werd op een Twentse 
boerderij. Mensen die de bijzondere 
sfeer van vroeger willen meemaken, zijn 
dan welkom in het lös hoes.

DE SFEER VAN TOEN
Op doordeweekse dagen komen kinderen 
uit groepen 6 en 7 van de Enschedese 
basisscholen ’s ochtends op bezoek bij 
Het Lammerinkswönner. Een groep 
enthousiaste vrijwilligers, in de rol van 
boer Hennik en boerin Dika, begeleidt 

de kinderen tijdens de activiteiten en 
bezorgt hen een onvergetelijke ochtend. 
De kinderen gaan met Hennik en Dika 
terug in de tijd en maken zelf actief mee 
hoe boerenkinderen vroeger op een 
Twentse boerderij leefden. 

Spelenderwijs (zelf houtzagen, weven 
en Twentse eierboter bakken op de 
houtkachel), ervaren zij dat de mensen 
vroeger veel van wat ze nodig hadden 
om van te leven, gewoon uit hun directe 
omgeving haalden. Dit in tegenstelling 
tot de moderne tijd, waarin we de hele 
wereld gebruiken om in onze behoeften 
te voorzien. Dit kost veel energie; kan het 
ook anders? Deze duurzame boodschap 
loopt als een rode draad door het hele 
lesprogramma.
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De Reparatiekamer

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

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

Elke eerst dinsdagmiddag van de maand 
wordt daar de reparatiekamer gehouden.
Een kapot koffiezetapparaat? Misschien 
kan het nog gerepareerd worden. Een cd-

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

kunt u een volgende reparatie wellicht 
zelf doen.

De reparaties zijn helemaal gratis, (een 
kleine gift wordt gewaardeerd). Soms 
moet er een onderdeel gekocht worden, 
deze kosten zijn dan voor uzelf. Het is 
wel prettig wanneer te repareren kleding 
eerst gewassen wordt. 

Heeft u niets te repareren? Ook dan bent 
u welkom voor een kopje koffie of thee 
en een praatje. Bij de reparatiekamer 
werken vrijwilligers die op verschillende 
technische gebieden ervaring hebben.

De reparatiekamer wordt gehouden 
elke eerste dinsdag van de maand van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Behalve in de 
vakantieperiode juli en augustus.

De Reparatiekamer is een samenwer-
kingsproject van Livio, Power/Alifa.

Door de hoofdingang en op de linkerzijde 
bevindt zich het Grand café.

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

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



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

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

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

De beste zorg voor uw dier. 

www.dierenkliniekenschede.nl 

Kliniek voor gezelschapsdieren 
Hengelosestraat 290, Enschede 

 spreekuur op afspraak 

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

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

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

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

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

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

Vergeten is
bij ons niet
zo erg

Loop  
vrijblijvend 

binnen

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

7 dagen per week geopend
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,50

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

LENTESHOW BIJ PIEST
De grootste fietsenshow in de regio!

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

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

2549

NIEUW 

LENTESHOW
PRIJS

699

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

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

Eetcafé de Fusting

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

Eetcafé de Fusting 
Down Town

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

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER

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

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

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!
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Fysiotherapie de Bleek

Heeft u problemen met het bewegen 
van uw lichaam? Bijvoorbeeld door 
rugklachten, of pijn in een gewricht. 
Belemmeren uw klachten u tijdens uw 
werk of het huishouden? Dan helpen 
wij u met fysiotherapie weer vrijuit 
bewegen.

Fysiotherapie is een behandelmethode 
gericht op alle onderdelen van uw 
lichaam die betrokken zijn bij beweging. 
Zoals uw gewrichten, spieren, zenuwen, 
hart en longen. De belastbaarheid 
hiervan is niet altijd in balans met de 
mentale en fysieke belasting die u hier in 
uw dagelijks leven van vraagt.

Als fysiotherapeut onderzoeken wij de 
oorzaak van deze disbalans. Werken 
uw spieren goed samen? Kunnen uw 
gewrichten vrijuit bewegen? Heeft u 
stress?

Is de oorzaak voor u en ons duidelijk? 
Dan herstellen we de balans met onze 
behandeling. Heeft u bijvoorbeeld pijn in 
uw rug door een verkeerde werkhouding? 
Dan leren wij u slimmer bewegen. Voelt 
uw knie niet stevig tijdens het sporten? 
Met stabiliteitstraining leert u uw spieren 
sneller en krachtiger aan te spannen. 
Aanvullend  geven wij u concreet advies 
over hoe uw klacht is ontstaan. Hoe wij u 

kunnen helpen. Wat u zelf kan doen en 
hoe u herhaling voorkomt.

We kunnen u helpen bij klachten aan 
het bewegingsapparaat maar ook 
bij de behandeling van COPD en van 
etalagebenen. Ook kunnen wij u helpen  

bij het stellen van een diagnose bij 
klachten aan het lichaamsapparaat door 
middel van echografie .

Voor informatie kunt u altijd bellen of 
mailen naar de praktijk:

GEZONDHEIDSCENTRUM 
TWEKKELERVELD
053 -  4358992
info@fysio-debleek.nl

Door de komst van windmolens 
ontstaat er een schone bron van 
energie; wind raakt nooit op. Dat is 
mooi, maar volgens de publieke opinie 
zijn windmolens dat zelf zeker niet. 
Daar hebben vier oud-studenten van 
de Universiteit Twente en het Saxion 
een oplossing voor bedacht. Samen 
hebben zij het bedrijf EAZ Wind 
opgericht en ontwikkelden een kleine 
windmolen, ter grootte van een boom. 
De molen wekt lokale energie op en 
doordat hij zo klein is, is er geen sprake 
meer van horizonvervuiling. 

PASSIE VOOR WIND
EAZ staat voor Enschede aan Zee. Het 
bedrijf is in 2015 opgericht door vier 
fanatieke windsurfers die studeerden 
aan de Universiteit Twente (UT) en 
het Saxion. Een van hen is een zoon 
van een Groningse akkerbouwer. Hij 
wees zijn vader op de mogelijkheden 
van windenergie. Als stagiair zag hij 
in Denemarken namelijk allemaal 
kleine turbines bij boerderijen staan. 
Hij is er toen een voor zijn vader gaan 
maken. De eerste klant van EAZ was 
de buurman van de vader. Het huidige 
model werd voor hem ontwikkeld; een 
rotor met een diameter van 12 meter, 
houten bladen, een stalen mast met 
een ashoogte van 15 meter en een 
turbine. De molen heeft dus ongeveer 
de hoogte van een boom. Het ontwerp 
komt voort uit het aanpassen van de 
bestaande technologie naar een kleiner 
model. De molen is groen en heeft een 
fraaie staart. Dat is niet alleen een 

designkeuze geweest, de staart zorgt 
er ook voor dat de wieken in de richting 
van de wind blijven staan. 

NOORDERWIND
In Nederland draaien nu 270 molens 
van EAZ, waarvan 230 in de provincie 
Groningen. De kleine windmolens 
van EAZ zijn vooral aantrekkelijk voor 
boerenbedrijven. De missie van de vier 
voormalige UT en Saxion studenten 
is om wereldwijd het platteland van 
duurzame energie te voorzien door 
een bron op de boerderijen zelf. De 
heren hebben momenteel vijftig 
medewerkers op de loonlijst staan en 
twee fabrieken op hun naam. 

Eén molen gaat zeker 20 jaar mee 
en kost 52.000 euro. Daaronder 
vallen alle werkzaamheden, van 
vergunningaanvraag tot reparaties. 
EAZ Wind plaatst nu ongeveer 100 tot 
130 molens per jaar, maar het bedrijf 
wil de aankomende twee jaar haar 
omzet verdubbelen en zo een grotere 
bijdrage leveren aan het opwekken van 
meer duurzame energie. De molens 
produceren jaarlijks ongeveer 25.000 
kWu met een vermogen van 10 kWh, 
genoeg om in het elektriciteitsverbruik 
van een tiental huishoudens of een 
boer met zo’n 100 koeien te voorzien.  

DE COMBINATIE VAN ZON EN WIND
EAZ wind gaat zich naast windmolens 
ook richten op het plaatsen van 
zonnepanelen. Op het platteland 
zoekt men naar manieren om te 
besparen op de energierekening door 
zelf stroom op te wekken. EAZ biedt 
de uitkomst door boerenbedrijven 
van zonnepanelen en windmolens 
te voorzien. De zonnepanelen 
dienen voor energieopwekking in 
de zomer en de windmolens voor 
energieopwekking in de winter. 
Een gelijkmatige energieopwekking 
houdt het elektriciteitsnet in balans 
en vereenvoudigt het vraagstuk 
van energieopslag. De bescheiden 
grootte van de windmolens en de 
zonnepanelen zorgt ervoor dat het 
beter past in het landschap. 

EERSTE KLEINE TWENTSE 
WINDMOLEN
In Twente heeft het boerenbedrijf 
van de familie Kampkuiper in het 
buitengebied van Almelo de primeur. 
Op 31 oktober 2019 vond daar de 
officiële opening plaats. De opening 
trok veel bekijks van geïnteresseerden 
in hernieuwbare bronnen van energie. 
Thijs Kampkuiper wil op deze manier 
een bijdrage leveren aan een betere 
wereld door zijn bedrijf duurzaam te 
runnen. De kleine windmolen voorziet 
deels in de energiebehoefte van zijn 
bedrijf, Thijs is ook nog van plan om 
zonnepanelen aan te schaffen.

Ook lage bomen vangen wind door eaz wind

SPORT)FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE - ECHOGRAFIE - DRY NEEDLING - REVALIDATIE TRAJECTEN RUG, COPD, CLAUDICATIO INTERMITTENS



Donderdag avond 9 januari was er een 
herhalingsinloop van de gemeente 
enschede betreffende toekomst van de  
gas voorziening in de wijk Twekkelerveld.

Deze drukbezochte avond gaf meer info 
over de plannen en tijdsplanning wanneer 
het Pilot stadsdeel Twekkelerveld van 
het gas af moet (als de kabinetsplannen 
intussen niet gewijzigd worden).

De tijdsplanning is 8 jaar na beslissing 
bij de gemeente Enschede dus b.v. 
volgend jaar 2021, zal Twekkelerveld in 
2029/2030 van het gas af moeten.

De onderwerpen waren o.a.: aanleg 
Stadsverwarming (hier zullen de 
Woningbouwverenigingen het voortouw 
nemen), waarom van het Gas af (als onze 

Oosterburen juist aan het gas gaan) 
en andere alternatieven kwamen in de 
discussies aan de orde en werden, zover 
het mogelijk was, door de gemeentelijke 
woordvoerster duidelijk beantwoord!
 
Al met al zal er nog heel wat water door 
de Rijn moeten voor het duidelijk is 
hoe dit alles gaat gebeuren en voor de 
woningeigenaren. Vooral wat dit gaat 
kosten!

Toekomst gasvoorziening in Twekkelerveld

Houtkachel of open haard
Wanneer u in huis uw houtkachel of 
open haard aansteekt, ontstaat er rook.
Die rook bevat schadelijke stoffen, 
zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt 
luchtvervuiling en kan schade aan de 
gezondheid van jezelf en anderen in je 
omgeving opleveren. Ook wanneer u de 
rook niet meer ziet. 

Wilt u toch een vuurtje aansteken? 
Met deze 8 tips kunt u de uitstoot van 
schadelijke stoffen beperken:

1. Stook alleen droog hout.

2.  Stook geen geïmpregneerd of geverfd 
hout.

3.  Leg de kleine houtjes bovenop en 
steekt het vuur van boven aan.

4.   Laat de open haard of houtkachel uit 
bij windstil of mistig weer en raadpleeg 
het stookalert.

5.   Laat de schoorteen minstens één keer 
per jaar goed vegen.

6.   Zet de luchttoevoer in de kachel 
helemaal open.

7.   Houd ventilatieroosters tijdens het 
stoken open.

8.   Controleer regelmatig of u goed stookt: 

een goed vuur heeft gele gelijkmatige 
vlammen en er komt bijna geen rook 
uit de schoorsteen.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over de 
gevolgen van hout stoken voor het 
milieu en de gezondheid van u en uw 
omgeving? Check dan de website van 
voorlichtingsorganisatie:
 
MILIEUCENTRAAL.NL 

Bron: Gemeente Enschede

De Maanstraat stond de laatste tijd 
geregeld in het nieuws  en niet in de 
meest positieve zin.

Echter woningbouw vereniging de 
Woonplaats”gaf tijdens de afgelopen  
feestdagen de Maanstraat een 
sfeervolle verlichting. Het leek 
warempel wel een Boulevard. 

De wijkkrant redactie hoopt op 
een jaarlijks terugkerende traditie. 
Misschien is dit ook een idee voor  
andere straten of instanties?

Door interactie met elkaar leren wij 
van elkaars aanpak en bekijken wij hoe 
zaken beter ingericht en gestroomlijnd 
kunnen worden.
 
Dit doel bereiken wij door ons zelf de 
volgende vragen te stellen:
Hoe kunnen wij er voor zorgen dat 
mensen ook daadwerkelijk starten?

Hoe kom ik op de Doen! Beurs aan de 
juiste mensen op de plek en die hier 
ook blijven?

Wat voor type persoonlijkheid ben  
ik, waar ben ik goed in en wat zijn 
de valkuilen? Wat verwachten wij  
van standhouders en de vrijwilligers-
plekken?

WILT U KIEZEN UIT 
DE VOLGENDE DATA?
Maandag 17 februari en donderdag  
12 maart, 9 - 14 uur, Van der Valk hotel
 
Aanmelden kan tot en met 12 februari 
2020 op e-mailadres doenbeurs@
enschede.nl

Om zoveel mogelijk organisaties 
gelegenheid te geven om deel te nemen 
zijn 2 deelnemers per organisatie 
welkom.
 
Uiteraard ontvangt u zoals u van ons 
gewend bent een heerlijke lunch als 
afsluiting.

Maanstraat verlicht in donkere dagen

Doen! Beurs organiseert workshop

12



13

In Nederland bewegen we te weinig, 
maar dat is niet het enige probleem. Als 
we bewegen is het vaak te eenzijdig. 
Dit leidt tot een verstoorde motorische 
ontwikkeling. Sportaal roept daarom 
sportverenigingen in de top- en 
breedtesport, scholen en professionals in 
de gezondheidszorg op om les/training 
te geven via het wetenschappelijk en 
praktisch onderbouwde Athletic Skills 
Model (ASM).

Op sportcampus Diekman wordt begin 
2020 de ASM-instructeursopleiding 
Advanced voor het eerst openbaar in 
Twente aangeboden. 

ATHLETICS SKILLS MODEL
Het ASM is een praktisch en weten-
schappelijk onderbouwd talentont-
wikkelingsmodel voor de topsport, de 
breedtesport en ongeorganiseerde 
sport, het bewegingsonderwijs, de 
gezondheidszorg en de sector kunst en 
cultuur. De optimale ontwikkeling vindt 
plaats als alle partijen vanuit eenzelfde, 
gefundeerde visie werken, met de 

beweger centraal. Deze nieuwe manier 
van denken over bewegen is de basis van 
kwalitatieve beweegprogramma’s.

Door te denken vanuit vaardigheden, 
concepten en competenties kunnen 
andere spelvormen, activiteiten, oefen-
vormen en sporten bijdragen aan een 
optimale talentontwikkeling

DE OPLEIDING
De opleiding kent vier contactmomenten 
en is geschikt voor mensen met 
ervaring en kwalificatie in de sector 
sport en bewegen. De opleiding, die 
op woensdagavonden plaats vindt, is 
complementair aan de reeds aanwezige 
kennis en kunde van de deelnemers. 
Aan de hand van theorie en praktijk leer 
je het ASM begrijpen en kun je het zelf 
toepassen. 

‘Het ASM heeft me geleerd niet specifiek 
naar de sport of sportactie te kijken maar 
naar het totale bewegen of de beweging’ 
aldus Roy Elferink Projectleider Topsport 
en talentherkenning Sportaal

Kosten opleiding: € 895,-
Cursusdagen: 29 januari, 12 februari, 
11 maart en 25 maart
Locatie: Sporthal Diekman

Aanmelden via:
www.athleticskillsmodel.nl/
instructeursopleiding-advanced-2020-
01-enschede/

Zwembad Aquadrome begint het nieuwe 
jaar weer met een cursus Aqua Fit & 
Slank. De cursus Aqua Fit & Slank is de 
perfecte combinatie van bewegen en 
gezond eten. In tien weken werk je toe 
naar je persoonlijke doel. Samen ga je 
actief bewegen en je krijgt persoonlijk 
lifestijltips. 

Geïnteresseerden kunnen donderdag-
avond 9 januari gratis deelnemen aan 
een proefles. De proefles start om 19.00 
uur met een gedeelte theorie om 19:45 
gaan we het water in voor een stevige 
workout. Na de les kunnen deelnemers 
aangeven of ze verder willen gaan met 
Aqua Fit & Slank.

De cursus start een week later en duurt 
tot 19 maart. Voor de paasdagen zit 
zal je fitter en slanker zijn. De cursus 

kost € 140,- en is inclusief onbeperkt 
baanzwemmen en aquasporten bij 
Aquadrome en het Slagman. 

Kijk voor meer informatie en geef je op 
via sportaal.nl/proeflesfit.

ASM-instructeursopleiding 
start nu ook in Twente

Start het jaar goed: cursus Aqua Fit & Slank

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

26 JANUARI - FILMMIDDAG
In het Grand Café zal op groot scherm 
deze middag weer een film vertoond 

worden. Loop even binnen bij Livio 
Twekkelerveld en kijk op de flyers 
welke film er gespeeld gaat worden
Kosten: gratis
Tijd 14:30 - 16.00 uur
Plaats: Grand Café

31 JANUARI - SNACKMIDDAG
Deze middag staan de vrijwilligers weer 
voor u klaar om een heerlijke snack te 
bereiden. Deze middag kunt u genieten 
van een heerlijk bord patat met een 
rundvleeskroket. 
Kosten: patat €1,00 Kroket: €1,50
Tijd 16:00 - 17.30 uur
Plaats: Grand Café

4 FEBRUARI - REPARATIEKAMER 
Wat doet u met een lamp waar een 
draadje aan los is? Of met een strijkijzer 
die niet meer werkt? Laat het repareren 
in de Reparatiekamer!  
Kosten: Gratis (nieuwe onderdelen 
eigen rekening)       
Tijd: 14.00 - 16.00  
Plaats: Grand Café  

4 FEBRUARI - BINGO
Elke eerste dinsdag van de maand is 
er Bingo. U kunt de gehele avond met 
uw kaarten spelen. Er zijn leuke prijzen 
te winnen en er zijn drankjes tegen 
betaling te koop aan de bar. Er wordt 

gezorgd voor een lekker hapje. 
Kosten: €2 ,00 per kaart
Tijd 19:30 - 21:30 uur
Plaats: Grand Café

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

Welzijnsmedewerker: 
Dorieke Schoonderbeek
Coördinator Welzijn: 
Ilse de Lat



Nieuws vanuit de Wijkbudgetten
Donderdag 19 december 2019 was er 
bloemschikken bij Livio.

Er hadden zich 50 bewoners aangemeld 
om mee te doen. Samen met vrijwilligers 

werd het een heel geslaagd samenzijn.
De bewoners gingen met mooie kerst-
bakjes naar huis om daar lekker met de 
kerst van te genieten. Natuurlijk heeft 
Bloemsierkunst Beimer ook weer een 

grote bijdrage geleverd voor dit gezellig 
samenzijn. Namens de bewoners 
van Livio en de wijkbudgetcommissie, 
HARTELIJK DANK hiervoor.

Tot slot wenst de wijkbudgetcommissie 
iedereen een gelukkig en gezond 2020 
toe.

De Luisterlijn is er ook op de donkere dagen
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Wie een luisterend oor nodig heeft, kan 
dag en nacht terecht bij de Luisterlijn. 
Of het nu weekend, door de week, 
vrijwilligers van de Luisterlijn Borne 
zitten klaar voor een anoniem gesprek. 

ER NIET ALLEEN VOOR STAAN
Deze maanden staat in het teken 
van familiebezoek en gezelligheid. 
Juist daardoor kunnen mensen zich 
tijdens deze dagen extra alleen of 
verdrietig voelen door eenzaamheid, 
relatieproblemen of het gemis van 
dierbaren. De vrijwilligers van de 
Luisterlijn zijn online bereikbaar en 
telefonisch zelfs dag en nacht. Zij 
lossen geen problemen op, maar 
kunnen wel de pijn verzachten, 
ondersteunen en helpen om zaken in 
een ander perspectief te plaatsen.

De telefoondienst van de Luisterlijn is 
alle dagen van het jaar 24/7 bereikbaar. 
Via het nummer 0900-0767 of het 
lokale nummer (074-2552555) tegen 
het normale telefoontarief.

E-mailen en chatten kan via 
www.deluisterlijn.nl

GOED GETRAINDE VRIJWILLIGERS
De vrijwilligers worden goed getraind en 
begeleid door beroepskrachten van de 
Luisterlijn. Ze leren eigen (voor)oordelen 
te parkeren en zich open te stellen 
voor het verhaal van de ander. Tijdens 
de trainingen oefenen vrijwilligers 
luister- en gespreksvaardigheden en 
verdiepen zich in thema’s als depressie, 
eenzaamheid en zelfbeschadiging.

In februari start locatie Borne weer 
een basistraining voor nieuwe 
vrijwilligers. Tijdens de basistraining is 
er een mentorperiode met een ervaren 
vrijwilliger voor iemand zelfstandig aan 
de slag gaat. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via www.deluisterlijn.
nl/vrijwilligerswerk

Op donderdag 16 januari 2020 is er om 
10.00 uur een informatiebijeenkomst 
in Borne over vrijwilligerswerk bij de 
Luisterlijn.

DE LUISTERLIJN
De Luisterlijn, opgericht in 1958 onder 
de naam SOS Telefonische Hulpdienst 
en later Sensoor, heeft 28 locaties 
door het hele land. Met ruim 300.000 
gesprekken per jaar, gevoerd door 

zo’n 1500 vrijwilligers, is de Luisterlijn 
de grootste organisatie in Nederland 
die emotionele ondersteuning op 
afstand biedt. Eenzaamheid is het 
meest besproken thema, 20% van de 
gesprekken ging hierover vorig jaar. 
Vrijwilligers, opgeleid en begeleid door 
beroepskrachten, bieden dag en nacht 
een luisterend oor. De Luisterlijn 

maakt onderdeel uit van de WMO en 
wordt gefinancierd door het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

BEHOEFTE AAN EEN 
LUISTEREND OOR? 
Bel naar 0900-0767 ga naar 
www.deluisterlijn.nl



!

15

BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4336190
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

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

Kosten lidmaatschap 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 3,75 per maand

Plusabonnement:  
€ 5,00 per maand

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

InformatieHÈ HÈ, KERST IS WEER VOORBIJ BIJ DMBE 
Wat een titel zeg! Maar het zijn erg 
drukke tijden zo in november/december 
voor ons. Sinterklaas is nog niet het 
land uit of de volgende concerten en 
optredens kondigen zich alweer aan. 
Begin december hebben we altijd de 
Zonnebloem in ons gebouw waar de 
ouderen van de wijk Twekkelerveld een 
enorm plezier aan beleven. Maar ook dat 
heeft zijn werk voor de vereniging. De zaal 
moet in kerstsfeer worden gebracht met 
kerstboom en kerstversieringen. Stoelen 
en tafels moeten gereed worden gezet, 
hapjes, eten e.d. dus ook het bestek en 
borden moeten gereed staan evenals de 
koffie en theekopjes. Dit gebeurt altijd 
krap aan van tevoren omdat we anders 
geen tijd en ruimte hebben om dit in te 
richten. 

Op de dag zelf zijn er een behoorlijk 
aantal vrijwilligers die dan klaar staan 
om de hand- en spandiensten te 
verrichten. Ja, en dan is het ook weer 
opruimen geblazen want er wordt ook 
nog gerepeteerd voor ons kerstconcert! 
De generale is vlak achter het kerstdiner 
van de Zonnebloem. Dit jaar hadden we 
veel melodisch slagwerk erbij zoals 4 
pauken, buisklokken, xylofoon, hangend 
Cymbaal, erg grote concert basdrum en 
het reguliere snare drums en basdrum 
met bij instrumenten als beatring en 
shaker. Voor de pauken hadden we onze 
slagwerkinstructeur Eric Blom kunnen 
strikken en hij heeft kunnen regelen dat 
we die bij instrumenten ook mochten 
lenen. Dank aan Wilhelmina en de 
Schutterij.

Mede omdat we erg veel plaats nodig 
hadden voor onze slagwerkers was 
het dus alle hens aan dek met de 
podiumdelen om het podium in elkaar 
te zetten. 26 Podiumdelen plus nog 6 
hadden we nodig om het gehele orkest 
erop te krijgen op het podium. Er komen 
steeds meer muzikanten die graag bij 
ons willen spelen. Tja, DMBE blijft een 
uitdaging wat betreft muziek maar we 
zijn ook ijzersterk in het ontvangen van 
mensen zodat ze het erg fijn vinden 
om bij ons te zijn. Tegelijkertijd hebben 
we prima muziek voor ze en we bieden 
ze een geweldige opleiding. Deze is in 
handen bij Marty v. Seijen, Eric Blom, 
Erwin Agterbos en Jan v.d. Veen en voor 
de jeugd Tom Luttikholt. En de Twirlsters 
hebben Shirleyna Ligtenberg. Binnenkort 
gaat er weer een ietsje ouder iemand 
trompet leren spelen omdat hij dat al 
heel graag wilde maar dacht dat hij er 
geen tijd voor had. Gelukkig zijn de zoon 
en zijn dochter ook lid van de vereniging 

en hij heeft de woensdagavond tot zijn 
avondje uit gemaakt. Nu heeft hij dus 
in januari van zijn uitgaansavond ook 
een productieve avond gemaakt door 
trompet te gaan leren spelen. Ook is er 
ook een lid bijgekomen die we al jaren 
kennen van een andere vereniging en 
ook zij heeft haar weg gevonden naar 
DMBE.

En dan is het kerstconcert geweest 
op 21 december. Het begint altijd met 
een herdenking van onze dierbaren die 
we zijn verloren. Een ceremonieel dat 
Gijsbert ter Horst presenteert en uitlegt 
wat de symbolen die daarbij gebruikt 
worden allemaal betekenen. Daarna 
even een minuut stilte. 

Jong DMBE o.l.v. Tom Luttikholt beet de 
spits af. Tom had een paar muziekstukken 
gearrangeerd en geschreven voor dit 
Jong DMBE omdat de bezetting nog niet 
geheel voltallig is wat instrumenten 
betreft. Ze oogsten veel bijval met hun 
liedjes!

Grandioos veel mensen in de zaal met 
ouders, opa’s, oma’s, vrienden bekenden 
en een aantal wijkbewoners. 

Het Sinterklaascomité was ook voor 
een groot gedeelte aanwezig. Voor de 
pauze hebben we zoals gewoonlijk weer 
interessante muziek en daar hebben 
we veelvuldig gebruikt gemaakt van de 
instrumenten bij het slagwerk. Exodus 
en The Witch and the Saint waren de 
grootste spektakelstukken en alles in 
een bewerking van Marty v. Seijen. 

Daarnaast wat eigentijdse muziek 
zoals Milonga, Chained to the Rhythm, 
Counting Stars en Une belle histoire. In de 
pauze de traditionele verloting met weer 
een superhoofdprijs beschikbaar gesteld 
door Piest en vele extra prijzen van de 
ondernemers op het Twekkelerveld.

Hier en daar tussendoor even een praatje 
maken en dan gaat het weer verder met 
het concert.

Eerst laten we een film zien van de 
Twirlgroep en dan gaan we verder met 
de band. Dat doen we dan met echte 
kerstmuziek. Santa’s Party, Driving 
home for Christmas, Do they know it’s 
Christmas, The Christmas Song, Have 
yourself a merry little Christmas en als 
afsluiter Happy New Year. Maar ja, het 
publiek wil dan toch weer meer en dit 
keer waren Marty v. Seijen en Eric Blom 
bereid gevonden om tweestemming de 

Böhmische Traum te zingen terwijl wij 
voor de muzikale begeleiding zorgden 
en de hele zaal kon meezingen met de 
uitgereikte tekst. 

En dan is het ook echt voorbij nadat 
de ladyspeaker Gerlinde Helthuis is 
bedankt door de voorzitter evenals 
de invallende trompettisten Mirande 
Droste en Mirthe van De Tukkers. De 
voorzitter kon ook de Twirlsters en hun 
instructrice Shirleyna Ligtenberg nog 
even feliciteren en huldigen omdat ze 
op het Nederlands kampioenschap een 
zeer verdiende tweede plaats hadden 
kunnen veroveren! Natuurlijk waren er 
ook bloemen voor alle instructeurs.

Dan is het tijd voor de spelers om zich om 
te kleden en ook even hier en daar wat 
bij praten met familie en vrienden. Even 
kijken of we wat met de verloting hebben 
gewonnen en dan zo langzamerhand op 
‘t hoes op an! 

Opruimen doen we weer een andere 
avond om ons dan gelijk weer voor te 
bereiden op het carnavalsfeest van de 
Heutinkkrekkels in januari 2020. Dus alle 
podiumdelen wee opruimen de bardelen 
weer opbouwen, alle stoelen weer terug 
gestapeld op hun plaats, de gordijnen 
weer opgehangen de zaal geveegd en 
gedweild, en als laatste even napraten 
over het concert en vroeger tijden.

De zondag na het concert waren we 
als DMBE bij de MIRO aanwezig als 
kerstband. We spelen daar lekker buiten 
en binnen op verschillende plekken en 
krijgen altijd iets te eten en te drinken 
bij de AH-vestiging daar. Tussendoor 
kunnen we ook genieten van de oliebollen 
van v. Raay die daar een kraam heeft. 
Alleen om op te warmen voor ons hoor, 
maar ze zijn ook wel duvels lekker!

Even pauze tot januari want dan 
zijn we alweer bezig met de nieuw-
jaarsreceptiewaar ook weer de nodige 
dingen klaargezet moeten worden en 
voorbereid. We hebben het er graag voor 
over hoor.

Om het eens over iets anders te hebben, 
oud papier. Zoals jullie weten halen 
wij altijd oud papier op en de ploeg die 
ervoor gaat wordt toch af en toe kleiner. 
Op het kerstconcert hebben we ook een 
oproep gedaan en heeft ook al resultaat 
opgeleverd. Wat houdt dat in dat papier 
ophalen? 1 maal per maand of twee 
maanden zoals je het hebt aangegeven 
mag je met Twente Milieu oud papier 
ophalen. Meestal vanaf 18.00 uur of 18.30 
uur op de maandag- en dinsdagavond. 
Voorwaarde is je bent ouder dan 18 jaar 
en man/vrouw/gender neutraal is geen 
probleem. Opgeven of informatie vragen 
kan via mail bij info@dmbe.nl of even een 
telefoontje plegen naar onze secretaris.

Ik ben niet begonnen met jullie namens 
de DMBE een voorspoedig gelukkig en 
vooral muzikaal jaar te wensen en dat 
het dat mag brengen wat jullie verder 
nog wensen bij deze alsnog.

T’is weer Mooij.



Nieuws van het
Bewonersplatform Twekkelerveld

Als Bewonersplatform horen we graag 
van u als bewoner wat u van de wijk 
vindt. Waar u zorgen over heeft, blij van 
wordt of waar u graag zelf mee aan de 
slag zou willen. Bewoners weten ons 
steeds beter te vinden, maar dat 

Allereerst nog de beste wensen voor 
2020! Als Bewonersplatform horen we 
graag van jou als bewoner wat je van 
de wijk vindt. Waar je zorgen over hebt, 
blij van wordt of waar je graag zelf mee 
aan de slag zou willen. Bewoners weten 
ons steeds beter te vinden, maar dat 
kan natuurlijk altijd beter. Zelf blijven 
we ook het gesprek aangaan met 
bewoners en organisaties in de wijk, en 
bemoeien ons met ontwikkelingen. 

TWEKKELERVELD AARDGASVRIJ
Op 9 januari was er een nieuwe 
bijeenkomst over Twekkelerveld 
Aardgasvrij bij t Proathuus. De 
uitnodiging voor de vorige bijeenkomst 
op 27 november had niet iedereen 
(tijdig) ontvangen, en was ook een 
beetje verstopt in de nieuwsbrief Nieuw 
Twekkelerveld. Vandaar dus deze 
‘herkansing’. De uitnodiging is nu met 
een brief vanuit de gemeente huis aan 
huis verspreid, en stond aangekondigd 
in de huis-aan-huis en op Facebook. 
We hopen op een grote opkomst. 

Twekkelerveld is de eerste bestaande 
wijk in Enschede die aardgasvrij 
wordt. Een belangrijk thema dus en 
daarmee een van de thema’s van 
Nieuw Twekkelerveld. In mei 2019 
is de nieuwsbrief “Op weg naar 
een aardgasvrij Twekkelerveld” en 
een vragenlijst van de Universiteit 
Twente (UT) huis aan huis bezorgd. 
De resultaten van het onderzoek van 
de UT vind je op www.enschede.nl/
aardgasvrij. 

ONTWIKKELINGEN NIEUW 
TWEKKELERVELD
Al eerder is Nieuw Twekkelerveld in 
deze wijkkrant aan de orde gekomen. 
Nieuw Twekkelerveld staat voor een 
gezamenlijke aanpak in Twekkelerveld 
van Gemeente Enschede en 
woningcorporaties Domijn, Ons Huis en 
De Woonplaats. Al eerder is door de wijk 
aangegeven dat Twekkelerveld wel her 
en der een opknapbeurt kan gebruiken. 
In Nieuw Twekkelerveld gaat het om 
samen een plus creëren door goed 
samen te werken. Door samen kansen 
te pakken die zich voordoen en samen 
met bewoners de schouders er onder 
zetten. In november is een nieuwsbrief 
hierover in de wijk verspreid. 

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

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

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

VOORLOPIGE STOP OP 
ONZELFSTANDIGE BEWONING
Onlangs heeft de gemeente laten 
weten dat ze stadsbreed onderzoek wil 
doen naar onzelfstandige bewoning. Ze 
krijgen teveel signalen dat het huidige 
beleid niet werkt, onder andere vanuit 
ons als BEPT. Twekkelerveld is een van 
de wijken met het hoogste percentage 
onzelfstandige bewoning, hier is veel 
ervaring (en ergernis) rond dit thema. 
Dit betekent ook dat er de komende 
periode geen nieuwe vergunningen 
worden afgegeven. Hier zijn wij 
uiteraard heel blij mee. Wij dringen 
er bij de gemeente op aan dat ze de 
ervaringen die wij vanuit Twekkelerveld 

hebben meenemen in het onderzoek. 
Er wordt op dit moment nagedacht 
op welke wijze bewoners worden 
betrokken bij deze evaluatie. Mocht je 
hierbij betrokken willen worden laat 
het ons weten. 

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

vragen of ideeën? Of wil je zelf meer 
betrokken zijn bij wat er speelt in de 
wijk? Je kunt ons mailen op info@bept.
nu en op www.bept.nu Ook vind je ons 
op Facebook als Bewonersplatform 
Twekkelerveld. We hebben meer dan 
100 volgers nu, maar daar kunnen er 
altijd nog meer bij. ”

Patrick, Jacqueline, Marieke

Allereerst iedereen een speels 2020 toe-
gewenst. Ons optreden bij het Kerstcircus 
was een fantastische ervaring foto’s 
kunt u vinden op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/CircusTijdgeest
 
Uiteraard zijn we weer open voor ieder-
een die graag wil oefenen om de eerste 

stappen te zetten naar circusartiest.    Ook 
voor de gevorderden is er nog voldoende 
mogelijkheid om je te ontwikkelen. Als 
nieuwtje hebben we nu een speciaal 
eenwieler uurtje op de dinsdag van 
16:30-17:30 uur.

Oefenen op de maandag van 15:00-16:30 
alle leeftijden van 19:00-20:30 16+
Dinsdag van 15:00-16:30 alle leeftijden 
16:30-17:30 eenwielers alle leeftijden.

Voor meer info www.circustijdgeest.nl of 
onze Facebook pagina.

Circus Tijdgeest


