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Grote verlichte Carnavalsoptocht 
Twekkelerveld 2023

Op vrijdag 10 februari vindt op het Twekkelerveld 
weer de Verlichte Carnavalsoptocht plaats. Na een 
afwezigheid van enkele jaren kan en mag het weer, 
en is de organisatie alweer maandenlang druk met de 
voorbereidingen van de optocht.

DE ORGANISATIE
De organisatie bestaat zoals wellicht bekend 
uit, Stichting Samen Twekkelerveld, en de E.K.R.  
(De Enschedese Karnavalsraad). Met deze bundeling 
van krachten gaat de organisatie zich sterk maken, 
en inzetten voor een optocht van klasse en formaat. 
Zodra de plannen voor de optocht klaar zijn moet er 
een uitgebreide evenementenvergunning worden 
aangevraagd bij de Gemeente Enschede. De tientallen 
pagina’s omvattende aanvraag, en daarnaast nog een 
uitgebreid veiligheidsplan, kost de organisatie aardig 
wat moeite en tijd.

Tal van zaken moeten worden geregeld, zoals weg- 
afzettingen, verkeersregelaars, uitschakelen straat-
verlichting, toiletvoorziening deelnemers, enz. Het 
is echter essentieel voor de goedkeuring van het 
evenement dat jaarlijks enkele duizenden bezoekers/
wijkbewoners trekt. Inmiddels is de vergunning binnen 
en kan het van start gaan.

WIJKBUDGETTEN TWEKKELERVELD
Ieder evenement dat Samen Twekkelerveld organi- 
seert, wordt financieel ondersteund door de 
wijkbudgetcommissie. Ook de Verlichte Optocht 
Twekkelerveld mag rekenen op de steun vanuit de 

commissie. Zonder deze support is dit allemaal niet 
mogelijk. Onze dank is dan namens de organisatie en de 
wijkbewoners groot, voor de inzet van deze leden die op 
vrijwillige basis elke keer weer aanvragen beoordelen.

De eerste deelnemers uit o.a. Enschede, Glanerbrug, 
Haaksbergen, Hengelo, en Boekelo zich al ingeschreven. 
Naast de deelnemende praalwagens en groepen zullen 
ook de Prinsenwagens, en de overbekende PG wagen 
met het bulderende kanon weer van de partij zijn. 
Het evenement zal op muzikale wijze worden begeleid 
door een tweetal dweilorkesten. Blaaskapel ‘Veur 
mekaar’ uit ons eigen Twekkelerveld, en Wie d’r bie uit 
Borne zullen voorafgaand aan de optocht en tijdens de 
afterparty/prijsuitreiking de boel op stelten zetten.

Tijdens de optocht kan het publiek genieten van 
optredens van Show & Marchingband EVC en Drum en 
Marchingband DMBE. 

Ter hoogte van het Winkelcentrum zal een podiumwagen 
met muziek en de jury staan. De presentatie en 
aankondiging ligt in de bekwame handen van ‘Ome’ Cor 
Visser de ras entertainer uit Enschede. De Carnavalist 
in hart en nieren met talloze typetjes op zijn conto, 
weet als geen ander wat Carnaval inhoudt, en zal de 
deelnemers uitgebreid aan het publiek presenteren. 

SPONSOREN EN RECLAME
Natuurlijk kan de optocht sponsoren en reclame goed 
gebruiken. De optocht is een kostbare aangelegenheid, 
en financiële steun is belangrijk voor het voortbestaan 

van de optocht op Twekkelerveld. Sponsoring en 
Reclame informatie kan via info@samentwekkelerveld.
nl worden aangevraagd. Een deelnameformulier met 
informatie en mogelijkheden wordt dan toegestuurd.
Tijdens de optocht zullen via een reclame-aanhanger 
sponsoren kenbaar worden gemaakt. Na de optocht 
tijdens de afterparty/prijsuitreiking worden de 
sponsoren getoond via Beamer of TV.

DE ROUTE
De opstelplaats van de wagens en loopgroepen is 
als vanouds op het Rigtersbleek/Aalten terrein ter 
hoogte van de Spoordijkstraat. De route loopt als volgt.
Start: Lambertus Buddestraat, G.J. van Heekstraat, 
Maanstraat, Zonstraat, Olieslagweg, Schietbaanweg. 
Ontknoping ter hoogte Herculesstraat DMBE.

MOOIST VERSIERDE HUIS
Woon jij aan de route, versier dan je huis op carnavaleske 
wijze en maak kans op een mooie prijs. Een jury zal 
bepalen wie zijn/haar woning het mooist versierd heeft. 
De winnaar wordt in de wijkkrant die uitkomt na de 
optocht bekend gemaakt.

Wij kijken er naar uit en gaan er weer een spetterende 
optocht van maken op 10 februari 2023!
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Twente Milieu verhoogd hoeveelheid 
gratis storten afval

Om het straatbeeld in Enschede te verbeteren en 
afval naast de containers tegen te gaan, verruimt 
gemeente Enschede het stortquotum. 

Vanaf 1 januari 2023 kunnen inwoners van Enschede 
in plaats van 75 kilo nu 300 kilo grof afval gratis 
per jaar wegbrengen naar een afval brengpunt of 

het door Twente Milieu thuis laten ophalen. De 
voorrijkosten zijn dan €20,-. Wij hopen dat onze 
wijk Twekkelerveld er door deze prima maatregel  
er ‘‘schoner‘‘ uit gaat zien. Het gaat om een proef  
van 1 jaar. Na de evaluatie bekijken we of we de 
maatregel voor langere tijd invoeren.



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

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

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



10 jaar jong!
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Colofon

Energiearmoede in huurwoningen Twekkelerveld 
- ‘ HUURVERLAGING ZOU OP Z’N PLAATS ZIJN’

3

Sinds de energiecrisis is het 
verschil tussen sociale huurders in 
vergelijkbare woningen in bijvoor- 
beeld Twekkelerveld erg groot 
geworden. Dat blijkt onder meer uit 
de situaties van Simone en Michelle, 
die anoniem hun verhaal deden. De 
een woont in een deplorabele woning 
met enkel glas, de ander woont in 
een vergelijkbaar huurhuis waar wèl 
isolatiemaatregelen zijn genomen. 
Dus: Welke rol spelen de Enschedese 
woningbouwcorporaties in het tegen-
gaan van energiearmoede.

De 56-jarige Michelle woont in 
een klein appartementje in de 
Weegschaalstraat in Twekkelerveld. 
Zelf vindt ze het groot genoeg, omdat 
ze er in haar eentje woont. ‘‘Ik woonde
eerst ergens anders in de stad, maar 
kwam hier door mijn scheiding terecht‘‘, 
vertelt ze. Omdat ze nog maar net is 
verhuisd, wil ze liever niet dat mensen 
komen kijken. Veel van haar spullen 
zitten nog in verhuisdozen, legt ze uit. 
Michelle leeft van een ww-uitkering 
en heeft het daardoor niet breed. Haar 
energieverbruik is laag, omdat ze naar 
eigen zeggen erg zuinig is. Toen ze in 
haar woning kwam wonen, moest ze 
een nieuw contract afsluiten. Op dat 
moment waren de energieprijzen al 
erg hoog, maar door haar lage verbruik 
kwam haar termijnbedrag voor gas 
en elektriciteit uit op 166 euro. Een 
meevaller.

DIKKER GLAS 
Haar hele woning is voorzien van 
dubbelglas en kieren zijn er nagenoeg 
niet, waardoor ze geen last heeft van 
tocht in haar huis, vertelt ze. "Toen ik 
hier net kwam wonen, kwam er een 
glaszetbedrijf langs. Medewerkers van 
dat bedrijf kwamen kijken of er nog 
dikker en beter glas in mijn huis kon 
worden gezet. Ze waren gestuurd door 
de woningbouwcorporatie.’’

Iets verderop in de wijk woont 
Simone. Tijdens de interview afspraak 
regent het buiten, maar op de eerste 
verdieping van haar woning brandt 
licht. Simone woont samen met haar
zoontje in een appartement met twee 
slaapkamers, een klein keukentje 
en een woonkamertje. Qua grootte 
is haar huis vergelijkbaar met dat 
van Michelle. Ze is er zeventien jaar 

geleden komen wonen. Haar variabele 
energierekening verschilt enorm van 
die van Michelle. €400,- moet ze er 
sinds dit jaar voor neertellen.

‘‘Als ik in de ochtend wakker word en 
naar de woonkamer ga, zijn de ramen 
altijd helemaal nat‘‘, laat ze zien terwijl 
ze een rondleiding geeft door haar huis. 
In haar badkamer is door het vocht 
schimmel ontstaan en de verf op veel 
van haar kozijnen is afgebladderd door 
nattigheid van de ramen.t tegengaan 
van energiearmoede? Ze vertelt dat 
ze nu nog net rond kan komen. Dat 
lukte door de 190 euro korting van 
de overheid op de energierekening in 
november en december en door de 
thermostaat niet hoger dan 16 graden 
te zetten. ‘‘Maar ik maak me erg zorgen 
over volgend jaar, als die korting er niet 
meer is. Ik houd m’n hart vast. Zelfs 
met het prijsplafond.‘‘

Simone vertelt dat ze bij haar 
woningbouwcorporatie heeft aan-
geklopt met de vraag of ze dubbelglas 
kan krijgen in haar huis, omdat in alle 
ramen nog enkel glas zit. Ze vertelt dat 
de corporatie haar mailde dat er geen 
mogelijkheid was. Het advies van de 
corporatie: dikkere gordijnen. ‘‘Maar 
daar heb ik zelf echt geen geld voor‘‘, 
legt Simone uit.

Vanaf het begin van de energiecrisis, 
ontstaan door de opleving van de 
economie na corona en de oorlog 
in Oekraïne, zijn door de overheid 
maatregelen genomen om mensen te 
helpen hun energierekening te betalen. 
De belasting op energie is verlaagd, 
mensen die leven van 120 procent van 
het sociaal minimum of minder hebben 
€1300,- energietoeslag gekregen 
én iedere Nederlander ontvangt in 
november en december 190 euro 
korting op de energierekening.  Daar 
komt nog bij dat vanaf januari 2023 
een maximumprijs gaat gelden voor 
energie, het zogenoemde prijsplafond. 
Maar hoe zit het met mensen die 
ondanks deze maatregelen nog steeds 
moeite hebben met hun rekening, zoals 
Simone? Mogen zij iets verwachten 
van hun corporatie?  Strikt genomen 
hebben corporaties geen plicht om 
energiearmoede tegen te gaan. Ze zijn 
alleen verplicht zich aan afspraken over 
verduurzaming van hun woningbezit 

te houden, zegt Peter Boelhouwer. Hij 
is hoogleraar Housing Systems aan de 
TU Delft.  Relatief slecht geïsoleerde 
woningen met energie labels E, F 
en G mogen nog tot 2030 verhuurd 
worden, legt hij uit. Die regel geldt voor 
particuliere verhuur van woningen, 
maar ook voor sociale huurwoningen 
van corporaties. ‘‘De corporaties lopen 
wel voorop in verduurzaming, moet ik 
erbij zeggen‘‘  Maar Boelhouwer ziet 
ook de moeilijkheden waar corporaties 
tegenaan lopen. Alle huizen verduur-
zamen is een enorme klus en het kost 
veel geld. 

George de Kam, emeritus hoogleraar 
Volkshuisvesting, sluit zich daarbij 
aan. ‘‘Het geld dat corporaties 
uitgeven, kan bijvoorbeeld niet naar 
nieuwbouw‘‘, zegt hij. Zo snijdt het ene 
probleem het andere. In Nederland is 
namelijk ook een schrijnend tekort 
aan woningen. Boelhouwer vindt dat 
corporaties daarom, gezien het feit dat 
verduurzaming van al hun woningen 
nog lang kan duren, meer zouden 
moeten doen voor de mensen die in 
de slechtste woningen leven. ‘‘Een 
tijdelijke huurverlaging voor de mensen 
in die huizen is dan bijvoorbeeld iets 
dat de corporaties wél zouden kunnen 
doen op korte termijn. Dat mag je op 
moreel-ethisch gebied wel verwachten 
zou ik zeggen, omdat ze de taak hebben 
te zorgen voor betaalbare woningen‘‘. 
De Kam sluit zich daarbij aan. 

De Woonplaats, Ons Huis en Domijn, 
die drie woningbouwcorporaties in 
Enschede, laten weten geen plannen 
te hebben voor een (tijdelijke) 
huurverlaging. De drie corporaties 
wijzen voor het oplossen van 
energiearmoede naar de overheid.  De 
energieprijzen stijgen voor iedereen. 
Daar hebben wij als woningcorporaties 
geen invloed op. 

Wij hebben hier zorgen over, maar 
kunnen dit niet oplossen”, laten ze in 
een schriftelijke reactie weten. 

De corporaties geven aan te 
verwachten dat de verduurzaming 
van woningen de komende tijd sneller 
zal gaan dan eerder, door afschaffing 
van de verhuurdersheffing. Dat is 
een belasting die corporaties moeten 
betalen, die per 2023 verdwijnt. 
Hierdoor houden de corporaties meer 
geld over.

‘‘Alle huurwoningen in Enschede 
verduurzamen is een grote opgave. 
De komende jaren zijn we hier nog 
mee bezig. De woningen met een 
energielabel E, F en G hebben hierbij 
onze prioriteit.‘‘ 



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



Op 18 december vond de Twentse 
Midwinterhoornwandeling plaats 
in Enschede, een vuurdoop waar de 
Enschedese Midwinterhoorn Blazers 
met trots op terugkijken.

Het weer was perfect passend voor wat 
je mag verwachten bij deze eeuwenoude 
traditie; koud maar droog met af en toe 
wind. De nacht was koud met -10 °C, dus 
de kachels en vuurkorven waren daarom 
meer dan welkom voor ieder dit zich even 
wilde verwarmen. 

Om stipt 10:00 uur stonden de eerst 
wandelaars al klaar bij de start op het 
Hogekampplein van de Universiteit, al 
snel groeide de toestroom vanaf de 
Hengelosestraat met auto’s en fietsers die 
door de organisatie naar de parkeerplaats 
geleid werden. Wandelaars kregen vlak 
na de start uitleg over het maken van de 
midwinterhoorn door Henk Steggink van 
buurtschap Volthe. Via het O&O plein 
en de Horsttoren werd het wandelend 
publiek richting het Ledeboerpark geleid, 
met onderweg veel gezelligheid vooral 
waar de midwinterhoorngroepen te 
vinden waren. Vuurkorven in allerlei 
soorten, eigen eten wat klaargemaakt 
werd en elke midwinterhoorngroep 
weer een eigen invulling aan de traditie 

met bijvoorbeeld klederdracht of type 
hoorns. Ook was er aan de jeugd 
gedacht; onderweg konden zij stempels 
verzamelen op hun stempelkaart. Aan 
het einde van de korte route kon de volle 
stempelkaart ingewisseld worden voor 
een kleine verrassing.

Via het Ledeboerpark kwamen 
wandelaars uit bij Het Slagman waar 
een kleine versnapering of (warme) 
drank te krijgen was. Na dit punt gingen 
de wandelaars voor de korte route 

linksaf richting de Viermarkenweg en 
kwamen daarna weer uit bij de campus. 
In dit publiek zaten veel gezinnen met 
jonge wandelaars, met 5 km (en 13 
midwinterhoorngroepen langs deze 
route) een perfecte afstand voor deze 
groep! Ondanks de gladheid op sommige 
plekken, waagden ook diverse rolstoel- 
en scootmobiel-gebruikers zich aan de 
route. 

De lange route (12km) ging via de 
Dr. Zamenhoflaan verder richting de 

Pompstationweg waarna de route 
wandelaars bij Hof Espelo bracht. Met 
overal nog een klein beetje sneeuw, 
het zonnetje dat er door kwam en de 
klanken van midwinterhoorns in de verte 
een echt cadeautje! De Melktap en de 
Haverrietweg leidden de wandelaars 
uiteindelijk weer naar de campus van 
Universiteit Twente. Bij het start/
finish gebied konden wandelaars nog 
even genieten van een kopje koffie, 
pannenkoek of kom soep. 

Met totaal 25 midwinterhoorngroepen, 
100 midwinterhoornblazers, 15.000 
wandelaars en 55 vrijwilligers hebben we 
er een geweldige dag van gemaakt!

De wandeling van 2023 vindt plaats in 
Neuenhaus (Duitsland), deze valt op 17 
december. Zet maar vast in de agenda :-)

Gecombineerde leefstijlinterventie 
ofwel GLI heeft als doel de leefstijl 
te veranderen van mensen met 
overgewicht. Fysiotherapie De Bleek/
Gezondheidscentrum Twekkelerveld 
heeft een programma opgesteld om 
u te begeleiden naar een gezonde 
leefstijl.

INHOUD PROGRAMMA 
Het traject duur 2 jaar en bestaat uit:
• Beweegprogramma (sport 1 maal 

per week) gedurende 6 maanden 

• Bijeenkomsten bij diëtist
• Nazorgprogramma met groeps-

bijeenkomst waarbij verschillende 
thema`s aan bod komen zoals, 
voeding, slapen stress en 
ontspanning. 

Het programma is opgesteld voor 
mensen met overgewicht (BMI 25-
30). Daarnaast is het belangrijk dat u 
in staat bent een leefstijlprogramma 
te volgen. Een verwijzing van ons 
programma loopt altijd via de huisarts.

KOSTEN 
De kosten van het programma worden 
in de meeste gevallen geheel vergoed 
uit de basisverzekering. Er zijn enkele 
uitzonderingen, sommige verzekeraars 
bieden het programma niet aan.

Wilt u ook een gezondere leefstijl kijk 
dan op www.fysio-debleek.nl/gli of u 
kunt ons op werkdagen bereiken via 
053 4358992 of stuur een mail naar 
info@fysio-debleek.nl

(Risico op) overgewicht? Meld je aan voor ons leefstijltraject!

U KUNT HELPEN MET:

U VINDT ONS OP

Voedsel
Kleding

Speelgoed
Verzorgingsproducten

Iets extra’s voor de gezinnen

Geslaagde editie Twentse Midwinterhoornwandeling 

Schoolvakanties Noord 
VOORJAARSVAKANTIE  

25 feb t/m 5 maart 2023

MEIVAKANTIE  
22 april t/m 7 mei 2023

ZOMERVAKANTIE  
22 juli t/m 3 sep 2023

HERFSTVAKANTIE 
21 t/m 29 okt 2023

KERSTVAKANTIE  
23 dec 2023 t/m 7 jan 2024
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Speeltuin

Speeltuin

Na een waardig “sinterklaas" met vele 
festiviteiten in diverse locaties op het 
Twekkelerveld...heeft de Tuffelkroepers 
ook een schitterend kerstfeest 
gerealiseerd in samenwerking met de 
Paulusschool. 

Vele lekkernijen én heerlijke drankjes 
met “jonglerende" elfjes en een Rudolf 
animatie..werden alle klassen bezocht 
en vermaakt tijdens hun zelfgemaakte 
buffet!

De ouders én onderwijskrachten 
hadden het prachtig georganiseerd. De 
kerstman en kerstvrouw hebben naast 
de kerstkransjes ..ook een verrassing 
in iedere klas uitgedeeld. Kortom super 
geslaagd en alweer voor het komende 
jaar besproken!

Ook in livio werd er dankbaar én liefdevol 
de zelfgemaakte attenties (door de 
jeugdleden) rondgedeeld!
Inmiddels staan er al diverse carnavals 
activiteiten gepland in Twekkelerveld 
vanuit de Tuffelkroepers in samenwerking 
met verschillende disciplines. 

• Vrijdag 20/01 een ‘‘foute" jongeren 
party met vossenjacht in het van 

Heekpark: tesamen met Speeltuin 
kozakkenpark én jongerenwerk  
van Alifa 

• zondagmiddag 05/02 een algehele 
wijkkindermiddag in samenwerking 
met Speeltuin Heelal,  
vanaf 15u-17u.

• zaterdagmiddag 11/02 ‘‘Tejo 
(Twente jeugdhoogheden 
organisatie) in de melkweg 
tesamen met de gaffelöaskes 
uit losser. Hierbij zal vrijwel 
alle jeugdhoogheden middels 
spelactiviteiten het gaan 

opnemen ..voor de felbegeerde 
titel met onderscheiding van de 
Twentse Hoogheid 2023! Tevens 
presenteren zich allerlei dansgarde/ 
groepjes met hun uitvoeringen..
alom een leuk jeugd evenement! 
Iedereen is welkom vanaf 13u- 17u 
in Stichting de Melkweg.

• donderdagavond 16/02 zullen we 
een Bonte mini Gala voor onze 
oudere bewoners in Twekkelerveld 
organiseren in samenwerking met 
livio én wijkbudgetcommissie.  
In het grandcafé vanaf 19.30u 

 
Uiteraard zijn we beschikbaar voor de 
schoolactiviteiten en daaromtrent nog in 
gesprek. 

Dan zijn we nog..volop bezig met onze 
optocht projecten in de tent achterhuis. 
Waarbij we gelukkig nog de weers-
omstandigheden gunstig hebben!
Dus vooralsnog : zonnige groetjes..

EkV de Tuffelkroepers

Underneath the wings of a butterfly

Het “Bonte confetti festival” 
met de Tuffelkroepers in Twekkelerveld

Kunstenaar en verhalenverteller 
Abner Preis toont vanaf 12 januari 
nieuw werk in Tetem in de interactieve 
tentoonstelling ‘Underneath the 
wings of a butterfly’. Hierin vertelt 
hij een verhaal over schoonheid, 
humor, verdriet en de vernietiging en 
wedergeboorte van onze wereld. 

De tentoonstelling is een reis waarbij je 
een vlinder volgt door een hedendaags 
masker van geluk. Dit masker is 
glanzend en goudkleurig. Maar 
daarachter gaat een wereld schuil 
waarin de natuur vergaat, het klimaat 
drastisch verandert, een revolutie aan 
het opborrelen is en de planeet waarop 
we leven zichzelf opnieuw moet 
uitvinden. De tentoonstelling nodigt 
uit om deze wereld te herontdekken 
en zaden uit het verleden te hervinden 
en te planten, om zo bij te dragen 
aan een hoopvolle toekomst. In deze 
tentoonstelling zijn deelnemers het 
middelpunt van een wereld die zich 
volledig afspeelt in Augmented en 
Virtual Reality.

Abner Preis is een kunstenaar 
en verhalenverteller die met zijn 
kleurrijke, humoristische en kritische 
installaties een hoopvolle boodschap 
overbrengt. Hij combineert eenvoudige 
tekeningen en vrolijke, collageachtige 
achtergronden met beleving en 
interactie in digitale werelden. In zijn 
werken spelen ‘new beginnings’ een 
belangrijke rol.

Abner ontwikkelde voor ‘Underneath 
the wings of a butterfly’ een Augmented 
Reality installatie waarbij de deelnemer 
via een augmented vlinder door een 
wereld wordt geleid die beïnvloed wordt 
door mensen, maar uiteindelijk wordt 
overgenomen door technologische 
vlinders, bijen en low poly bloemen. De 
AR-installatie geeft toegang tot een 
wereld waarin urgente vraagstukken 
zoals klimaatverandering, de vluchte-
lingencrisis, economische recessie 
en consumentisme bijna tastbaar 
worden. Midden in deze AR wereld 
is de VR-ervaring The Miracle Basket 
opgesteld. In deze installatie ben 
je het middelpunt van een verhaal 

dat een grootvader vertelt over zijn 
zorgeloze verleden en de tijd waarin 
mensen in harmonie leefden met de 
natuur. De komst van een ruimteschip 
vol mensen, consumptiegoederen en 
logo’s van Nike tot Mars en McDonald’s 
maakt de dorpelingen nieuwsgierig, 
maar verandert het paradijselijke dorp 
al snel in een apocalyptische wereld. 
Tijdens deze VR reis ontdek je welke 
beslissingen tot veranderingen kunnen 
leiden en welke rol je als mens kunt 
spelen in het creëren van een hoopvolle 
toekomst.

Het werk van Abner sluit aan bij 
Tetem’s programmalijn Society 5.1 
waarin Tetem samen met makers 
onderzoekt welke consequenties onze 
keuzes hebben voor de samenleving 
en hoe technologie ons kan helpen 
om knelpunten op te lossen. De 
tentoonstelling ‘Underneath the wings 
of a butterfly’ is een co-productie met 
Institute of Time, een interdisciplinair 
film- en new mediabedrijf gevestigd in 
Utrecht en Istanbul en gespecialiseerd 
in AR en VR producties. De VR installatie 

The Miracle Basket is ontwikkeld in 
samenwerking met Valk Productions.

‘Underneath the wings of a butterfly’ 
kan worden ervaren in Tetem van 
12 januari t/m 29 mei 2023 elke 
woensdag t/m zondag tussen 12.00 
en 17.00. Combineer je bezoek met 
de conceptstore Blender Blender in de 
foyer van Tetem! Blender Blender is 
de mix van een conceptstore met een 
vegetarische lunch, sap- en koffiebar, 
duurzame cadeaus, ontmoetingsplek, 
workspace, kapsalon Nivo en het 
Plantenasiel LEAFDE.

PRAKTISCHE INFORMATIE 
TENTOONSTELLING 
‘Underneath the wings of a butterfly’:
Expositieperiode: 
12 januari t/m 29 mei 2023
Openingstijden: 
woensdag t/m zondag 12:00-17:00 uur
Pay what you want
Locatie: 
Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede



‘t Heelal

de Wester

Kozakkenpark

Speeltuin

Speeltuin

Speeltuin
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. 
23 januari

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.

18 januari: unicorn knutselen
25 januari:  wij gaan pinguin maken
1 februari: knutselen voor carnaval

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.
13 januari en 10 maart 

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 ca 18.00 uur
20, 27 januari en zondag 5 februari

Wij organiseren een  gezellige 
kinder-carnavalmiddag  i.s.m. 
carnavalsvereni-ging De Tuffelkroepers 
voor alle kinderen in de wijk. Er zijn 
leuke optredens en we maken er een 
gezellige middag van -  aanvang ca 
15.00 uur
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HANDWERKCLUB
Huiskamerproject. Elke maandag middag 
van 14.00 t/m 16.00 uur.
Handwerken onder deskundige leiding.
Kom een keer langs om te proberen is 
geheel gratis. 

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

BINGOAVOND  
Met 2x een hoofdprijs van €40,00. Verder 
boodschappen, vleesschotels en koffie. 
Zaal open 18:00 uur. Aanvang 19.30 uur.
vrijdag 3 februari

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Met gratis hapjes, 
koffie/thee en een kleine bingo
Entree: €3,50. Zaal open 18.30 uur
Aanvang 19.30 uur. 21 januari en 4 februari

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 maanden januari en februari elke 
vrijdag  van 14.30 - 16.30 uur  - diverse 
thema’s

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, 

Van 11 januari t/m 15 februari 6x op 
woensdagavond Buikdans les.  
Van 19.30-20.uur (niveau 1) en  
van 20.45-21.45 uur (niveau 2).

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

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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Dat het komende jaar een fantastisch 
jaar mag worden - het Zonnehuuske

Allereerst voor iedereen de beste 
wensen en veul geluk in tuk. 

We hebben het jaar afgesloten met 
mooie contacten, nieuwe verbindingen 
en prachtige momenten. Op de valreep 
nog cadeaus kunnen verzorgen, kerst-
pakketten rondgebracht, voedsel-
pakketten, verzorgingspakketten en 
uiteraard de lekker-pakketten. 

Oh en niet te vergeten de cadeautjes 
voor de kerstman mogen verzorgen. 
Voor ieder kindje was er een cadeautje 
en natuurlijk een prijsje voor de 
kleurwedstrijd in ‘t Proathuus bij de 
kerstmarkt. Soms is het teveel om op 
te noemen wat we toch weer allemaal 
weer gedaan hebben.

Wat hebben we ontzettend veel 
mogen ontvangen voor de feestdagen. 
Tevens een geweldige aanvulling op de 
kerstpakketten, kleding, speelgoed etc.

Ook uit onverwachte hoek kregen we 
een telefoontje en deze wil ik graag 
benoemen. 

Politie Enschede heeft een prachtige 
donatie gegeven om ook bij te dragen 
voor het goede wat wij mogen doen in 
onze wijk. Ik had dit nooit verwacht, 
maar wat een welkome donatie. Ook 
via deze weg ontzettend bedankt voor 
jullie inzet en bijdrage. Fantastisch dat 
jullie dit hebben gedaan.

Tevens alle andere organisaties; 
ook jullie ontzettend bedankt. Wat 
een geweldige samenwerking. En 
wat hebben we veel mensen mogen 
verblijden. Een jongeman die geen pak 
had voor het kerstgala van school, een 
moeder die niets had voor haarzelf 
en de kindjes, zowel alleenstaanden 

als gezinnen. Kleding, spullen of 
voedsel, daar waar nodig was hebben 
we een extraatje kunnen bieden. 
Dit alles is alleen mogelijk geweest 
door jullie steun en donaties. Ook het 
wijkbudget ontzettend bedankt voor 
jullie bijdrage. Ondanks de chaos, 
hectiek en daarnaast ons eigen 
gezinsleven, was het weer geweldig en 
zeer geslaagd. Zo waren er meerdere 
onverwachte momenten; Kerstengel 
van Enschede?! Wie had dat ooit 
verwacht. Ik kon het niet geloven, maar 
wat een eer. Ik was zo overdonderd dat 
toen het bezonken was, ik toch even 
een traantje heb gelaten. Ontzettend 
bedankt lieve mensen, deze is voor ons 
allen uiteraard. Samen staan wij voor 
elkaar in Het Zonnehuuske.

Hoe zwaar het leven soms tegen kan 
zitten, we zijn er met elkaar en voor 
elkaar. En dat maakt ons trots. 

Trots op het werk wat we mogen doen, 
trots op de mensen die willen helpen, 
trots op de mensen die hulp aanvaarden 
en trots op ons Zonnehuuske-team 
dat altijd maar klaar staat op welke 
manier dan ook.  Ook dit jaar zal dat 
niet veranderen. Hoe vermoeiend het 
soms ook kan zijn en ook al zitten wij 
soms bedenkelijk met elkaar. Er komt 
altijd een oplossing. Zo kan het soms 
zijn dat we denken, dit wordt een 
moeilijke opgave, maar we doen ons 
best. En zo komt de oplossing om de 
hoek kijken en komt er een donatie 
binnen die dan juist op die plek terecht 
hoort te komen. Is het toeval? Is het 
geluk? Ik weet het niet, maar ik weet 
wel dat met een warm hart, geduld en 
tijd komt het allemaal op zijn pootjes 
terecht. Als ik dan zo het afgelopen jaar 
doorloop dan springen er een aantal 
zaken toch weer bovenuit. Mensen die 

een bijzondere indruk bij ons hebben 
achtergelaten.

Kleine hulpvragen, maar ook de grotere. 
Dit geldt ook voor de donateurs. De 
verhalen hoe mensen bij ons terecht 
zijn gekomen. Hoe geweldig leuk het 
is om te horen dat van buur op buur 
verteld wordt over Het Zonnehuuske. 
De vragen, de appjes, de mails. Het is 
allemaal zo hartverwarmend om te 
horen hoe wij aan elkaars medemens 
denken en willen helpen. Soms zien wij 
mensen wat vaker en sommige komen 
af en toe, maar het blijft prachtig om te 
zien dat wij elkaar blijven helpen.

Een lieve buurtbewoner die de tijd 
heeft genomen om presentjes te 
maken voor kerst. De oudere dame die 
een zak vol met sjaals heeft gebreid. 
De lijst gaat maar door; gehaakte en 
gebreide sokjes, wanten, mutsen. 
Onze anonieme donateur die eerder dit 
jaar een geweldige lading aan (voetbal) 
schoenen heeft gebracht en daarnaast 
een mooi aantal winterkleding heeft 
gebracht. Het is soms onwerkelijk, 
maar hartverwarmend. 

Mensen die hun kerstpakket 
afstonden en zelfs hun kerstbonus 
hebben omgezet in spullen die nodig 
waren. Daarnaast nog de menstrua-
tieproducten voor de kast in het 
Zonnehuuske en in ‘t Proathuus. Een 
prachtige bestekcassette, potten, 
pannen, kleding en laten we niet 
vergeten cellofaanpapier, ook zo 
onverwacht. Het is echt allemaal 
teveel om op te noemen, we zijn voor 
alles zo enorm dankbaar.

Het was een geweldig jaar lieve 
mensen. Het was een jaar met een 
lach en een traan, het waren vooral 

tranen van vreugde, hoop en kansen. 
Fijn dat we er voor elkaar zijn, dat we 
samenwerken, naar elkaar luisteren 
en in grote en kleine dingen elkaar het 
leven een stukje aangenamer maken.

Namens het gehele team van 
Het Zonnehuuske willen wij jullie 
allen bedanken voor jullie steun 
en vertrouwen het afgelopen jaar. 
Jullie prachtige donaties en leuke 
gesprekken. Jullie lieve woorden en 
natuurlijk ook alle leuke grappige 
momenten. 

Op naar een fantastisch nieuw jaar!

Heeft u een vraag? Twijfelt u over 
iets wel of niet te doneren? Heeft u 
hulp nodig, maar vindt u het lastig 
om ‘‘zomaar" langs te komen? Het 
Zonnehuuske is ook bereikbaar op  
06-49 06 98 08, zowel telefonisch als 
via de app.

Zoals velen wel weten is de ingang aan 
de achterkant van het gebouw. Buiten 
de vaste tijden om is het ook mogelijk 
om op afspraak te komen voor hulp of 
donaties, dit uiteraard in overleg.

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



Alle bewoners van Twekkelerveld waren 
op 17 december uitgenodigd om een 
gezellig hapje en drankje te komen 
halen in Het Proathuus, zo vlak voor de 
Kerst en Oud en Nieuw waren oliebollen 
en appelflappen natuurlijk niet te 
versmaden, heerlijk gebakken door 
Elisa. De oer-Hollandse Snert mocht 

natuurlijk ook niet ontbreken, vol met 
van alles en nog wat bereid door Rozien 
van de Eetclub. De diverse tapas hapjes 
en heelijke stroopwafels vonden ook 
gretig aftrek bij de bezoekers. Zelfs onze 
wijkagent Randy Oude Egberink kwam 
een oliebol halen.

Diverse spelletjes en een heuse teken-
wedstrijd met leuke prijzen beschikbaar 
gesteld via Het Zonnehuuske verhoogden 
de pret bij de kinderen. Er werden 
ook diverse kinderen met veel plezier 
geschminkt deze middag. Alhoewel er 
gehoopt was op meer bezoekers was 
iedereen toch tevreden over dit initiatief 

en hopen dat er volgende jaar weer een 
dergelijke middag kan plaatsvinden. 
Misschien iets uitbreiden met een 
Kerstmarktje? Er zullen vast nog wel 
ideeën komen in de loop van dit jaar. 

Fred bedankt voor het initiatief!

9

Allereerst de beste wensen voor 
2023. Als wijkagenten kunnen we 
terug kijken op een relatief rustig 
verloop van de jaarwisseling in de 
wijk Twekkelerveld. We merken dat 
er saamhorigheid is in de straten. 
Buurtbewoners die elkaar opzoeken 
om oudejaarsdag en de jaarwisseling 
met elkaar door te brengen.

In dit artikel willen wij het hebben over 
onze werkzaamheden als wijkagent. 

WAT DOET DE WIJKAGENT?
De politie kent allerlei specialisten. 
Iedere specialist werkt binnen zijn 
eigen aandachtsgebied aan verbetering 
van de veiligheid. De wijkagent is 
één van die specialisten. Elke politie-
eenheid kent meerdere wijken en dus 
ook meerdere wijkagenten. Hun naam 
zegt het al: voor hen staat de veiligheid 
in de toegewezen wijk centraal. Maar, 
wat doen ze nou eigenlijk precies? Wie 
is de wijkagent in welke wijk? En voor 
welke zaken kun je bij hen terecht? 

Wijkagenten hebben ruime algemene 
politie-ervaring en zijn de belangrijkste 
schakel tussen de politie-eenheid en 
de buurt omdat zij:
• criminaliteit bestrijden;
• veel aanwezig zijn in de wijk;
• veel kennis hebben over de 

wijk, inclusief incidenten en 
criminaliteitstrends;

• contactpersonen kennen binnen 
instanties en instellingen die 
problemen kunnen oplossen;

• kennis hebben van 
jongerengroepen die overlast 
veroorzaken;

• verkeersgevaarlijke situaties 
kennen en aan de verbetering 
ervan werken.

Wanneer de wijkagent, signalen, 
meldingen of problemen ontvangt 
worden die altijd vastgelegd in 
het politiesysteem. De wijkagent 
beoordeeld de melding. De wijkagent 
kan namelijk niet elk probleem zelf 
oplossen. In de meeste gevallen worden 
de problemen onder de aandacht 
gebracht bij netwerkpartners zoals 
Buurtbemiddeling, woningcoöperaties, 

wijkcoaches, interne afdelingen van 
de politie enzovoort. Zo proberen we 
door samenwerking de leefbaarheid en 
veiligheid in de wijk te onderhouden en 
daar waar het kan te verbeteren. 

Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, 
hoe meer hij (of zij) er kan doen voor 
de algemene veiligheid. Die benodigde 
informatie moet deels ook uit de buurt 
komen. Gebeurt er dus iets bijzonders, 
geef dat dan door aan de wijkagent 
en help zo de buurt leuk en veilig te 
houden.

Meer informatie of contact met uw 
wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn 
Buurt) uw postcode in. Automatisch 
verschijnen dan naam en foto. Tevens 
is er elke donderdag, met uitzondering 
van de schoolvakanties, wijkspreekuur 
tussen 13:00 en 15:00 uur in het 
kantoor van woningcoöperatie De 
Woonplaats aan de Poolsterstraat 30 
in Twekkelerveld.

Een nieuw jaar! - WAT DOET DE WIJKAGENT

Terugblik op gezellige kerstmiddag in ‘t Proathuus

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



 

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.

SIV/o 
HAi. 

ALLEEN OP AFSPRAAK 
(DINSDAG EN DONDERDAG AVOND 
OP AFSPRAAK GEOPEND) 

KNIPPEN € 13,00

T/M 12JAAR € 9,9s
KLEUREN VANAF€ 26,oo

Ç().lo/;\ G.J. VAN HEEKSTRAAT 342
1/;\9()_/;\9

.,_ ___ _,,, 7521 EM ENSCHEDE
Ac0tero""' < 

TEL: 053 8513168 

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN EN ACTIES 

KNIPPEN  €14,00

T/M 12 JAAR  €11,00

KLEUREN VANAF  €27,95

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



Vragen over belastingaangifte en 
toeslagen? Heb je hulp nodig? Een 
expert die met je meekijkt? Dan kun je 
vanaf januari tot en met mei terecht in 
de Bibliotheek Enschede Centrale en 
de Bibliotheek Enschede Zuid. Vanaf 
januari is het spreekuur twee keer in 
de maand per vestiging, in de maanden 
maart, april en mei zelfs iedere week. 

Het gratis spreekuur is uitsluitend 
bedoeld voor particulieren (niet voor 
ondernemers/zzp-ers) met een een-

voudige aangifte en een inkomen binnen 
de grenzen van de huur- en zorgtoeslag. 

Je kunt het belastingspreekuur alleen 
op afspraak bezoeken. Het maken van 
een afspraak is mogelijk via info@
bibliotheekenschede.nl of 053-4804804. 
Voor hulp bij de aangifte heb je een 
werkende DigiD nodig. 

Hulp bij de aangifte is gratis en voor 
iedereen, ook als je geen lid van de 
Bibliotheek bent.

Het spreekuur wordt verzorgd door 
diverse maatschappelijke partners 
in samenwerking met de Bibliotheek 
Enschede. 

Wil je beter leren omgaan met de 
computer, internet en sites van de 
overheid? Volg dan de cursus Klik&Tik of 
Digisterker. Vraag naar de mogelijkheden 
bij de Bibliotheek.

Woensdag 14 december was er weer 
een kerstmiddag van de Zonnebloem 
Twekkelerveld in het clubgebouw van de 
DMBE aan de Herculesstraat.                                                                                  

Na een kop koffie/thee met iets lekkers 
was er het kerstconcert van het Grensland 
Overdagkoor.     Toen de koorleden 
tussen de tafels gingen staan om samen 

met de gasten te zingen, was het mooi 
om te zien dat iedereen meezong.                                                                                                 
Natuurlijk was er ook weer een 
broodmaaltijd en daarna een verloting 

met prachtige prijzen.     Het was een 
gezellige middag. 

De Zonnebloem Twekkelerveld                                                                                                              

SeniorWeb Enschede organiseert van 
16 t/m 20 januari 2023 de Computer-
vraagdagen in de Bibliotheek Enschede 
Centrale aan de Pijpenstraat 15. 

Tijdens de Computervraagdagen maak  
je kennis met diverse digitale vaardig- 
heden en is het mogelijk een kennis-
makingsbijeenkomst bij te wonen. 
Heb je belangstelling voor een cursus? 
Dan kun je je ter plekke aanmelden. Je 

maakt tijdens deze week onder andere 
kennis met Windows 11, social media, 
fotograferen met de smartphone, 
wenskaarten maken in Word, Picasa, 
online bankieren en programmeren met 
Scratch. Alle onderdelen zijn deze week 
gratis te volgen, met uitzondering van 
wenskaarten maken met Word (kosten 
€ 10,00 voor leden van SeniorWeb of de 
Bibliotheek en € 12,50 voor niet-leden).
Uiteraard kunnen er vragen gesteld 

worden over het complete aanbod van 
SeniorWeb Leslocatie Enschede.

Meld je vooraf aan voor een of 
meer kennismakingsbijeenkomsten 
via de activiteitenagenda op de 
website Bibliotheek Enschede: www.
bibliotheekenschede.nl.

Computervraagdagen bij SeniorWeb Enschede 

Belastingspreekuur in de Bibliotheek 

Gezellige kerstmiddag van de Zonnebloem

Onlangs is de nieuwe, volledig elektrische 
auto voor de Boek aan Huis Dienst van 
de Bibliotheek Enschede in gebruik 
genomen. Door Samen 1 Enschede is 
een subsidie verstrekt die het mogelijk 
heeft gemaakt om onze service, in het 
kader van eenzaamheidsbestrijding, 
verder te kunnen uitbreiden met de 
elektrische auto. Maar de Boek aan Huis 
Dienst is meer dan alleen eenzaamheid 
bestrijden. 

Mensen die aan huis gebonden zijn 
door ziekte, leeftijd of een handicap, 
kunnen als lid van de Bibliotheek 
gebruik maken van de Boek aan Huis 
Dienst. Vooraf geven zij een voorkeur 
aan. Dit kunnen boeken zijn, maar ook 
tijdschriften of dvd’s. Een vrijwilliger, die 

om de paar weken langskomt, zorgt voor 
het omruilen van materialen en maakt 
meteen een praatje. Voor de vrijwilliger 
is het werk evengoed een betekenisvolle, 
sociale activiteit. 

De Bibliotheek Enschede werkt met 
een enthousiaste groep van vijftien 
vrijwilligers aan de Boek aan Huis Dienst. 
Met de inzet van de elektrische ‘Aixam 
E-truck Van’ kunnen we op een efficiënte 
manier de gebruikers van de Boek aan 
Huis Dienst per wijk bedienen. 

Ben je benieuwd wat de Boek aan 
Huis Dienst voor jou of je naasten kan 
betekenen? Stuur dan een e-mail naar 
info@bibliotheekenschede.nl

Nieuwe elektrische auto voor de Boek-aan-Huis-Dienst
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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 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 !

zaterdag 28 januari 2023 19:30 uur
LATE NIGHT SHOW
Late Night Show Een hilarische 
interactieve avond” Laat je verrassen! 
Avondvullend programma met 
muziek, dans en van alles en nog wat 
Buffet (warm en koud), frisdrank, bier 
en wijn (geen sterke drank) Doldwaas 
halfuurtje met veel afwisseling Een 
hilarische bingo Een hele echte quiz 
Drankje en muziek na afloop in de bar 
Prijs: €57,50 p.p. (all-in)

zondag 29 januari 2023 16:00 uur
CRAZY SUNDAY: FUNK ON THE ROCKS 
EN DASOUL!
Funk on the Rocks De vijfkoppige 
band Funk on the Rocks speelt een 
mix van ‘Funk’ & ‘Rock!’ Gewoon 
Strak & Puur. Repertoire van o.a.: 
Jamiroquai, Sass Jordan, Prince, Brand 
New Heavies, Living Color, Chaka Khan, 
Paolo Mendonca, Bill Withers, Mothers 
Finest, Hall & Oates, Toto, Joss Stone, 
Michael McDonald, Stevie Wonder etc. 
Da Soul DaSoul is een band die al 20 
jaar lang in uiteenlopende bezettingen 
bestaat.

vrijdag 3 februari 2023 20:00 uur en 
zaterdag 11 februari 2023 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
Hoeveel onheilspellende gebeurtenis-
sen kun jij aan? Kom naar de House 
of Horror dinnershow van het 
Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je wordt 
bediend door humoristische typetjes. 
Dat verandert al gauw, als al het fijns 
ineens om wordt getoverd in een 
duistere schemerwereld!

Programma Mystiek Theater

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

Het Alzheimer Café biedt gezelligheid, 
informatie en verrassende ontmoetingen 
rondom dementie. Een plek waar 
anderen uw situatie herkennen. 

6 FEBRUARI 2023, DE GEHEUGENPOLI 
Eén plek voor diagnostiek rondom 
geheugenproblemen. Door een diagnose 
te stellen kunnen we u duidelijkheid 
geven over de klachten die u of uw 
mantelzorgers bemerken. Daarnaast 
kunnen we begeleiding inschakelen. Met 
een diagnose is het mogelijk meer zorg 
aan te vragen als dat nodig is. Welke 

onderzoeken zijn er mogelijk op de 
geheugenpoli? Welke soorten dementie 
zijn er. Wat is de prognose? Korte uitleg 
over gedragsverandering bij dementie.

Gastsprekers:  Marijke Assink, internist 
Ouderengeneeskunde en Dorien van 
Workum, verpleegkundig specialist

6 MAART 2023, 
CASEMANAGEMENT DEMENTIE 
De spin in het web rond de hulpverlening 
voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers. Wat kan een 

casemanager dementie voor u en uw 
naasten betekenen? Met welke vragen 
kunt u bij een casemanager terecht? Hoe 
komt u aan een casemanager?

Gastsprekers:  Brenda van Hardeveld 
en Heidi Cruiming, casemanagers 
dementie van de Posten.

LOCATIE
Wijkcentrum de Roef
Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede
Datum en tijd: 
Eerste maandag van de maand 

19.00: zaal open
19.30 - 21.00 uur: programma

Toegang, koffie en thee zijn gratis

Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met de coördinator: Wil Varwijk, 
Alifa Welzijn Ouderen, Tel.: (053) 4320122 
E-mail: w.varwijk@alifa.nl

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd 
door: Alifa Welzijn Senioren, Zorggroep 
Manna, de Posten, Livio, TMZ, Liberein.

Programma Alzheimer Café



Op vrijdag 9 december vond op het 
terrein van Samen Twekkelerveld aan 
de Steenbokstraat weer een gezellige 
kerstmarkt plaats.

De markt startte rond 15:30 uur en het 
werd al snel gezellig druk. De bezoekers 
kuierden langs de kraampjes in het 
‘kerstdorpje’ en konden genieten van 
de hapjes en drankjes die werden 
aangeboden. Traditionele Glühwein, 
Reibekuchen, of oosters hapjes, mochten 
natuurlijk niet ontbreken op deze 
kerstmarkt.

Hoedat ‘House of Entertrainment’ was 
de hele middag en avond aanwezig met 
een mooie theatergroep.

Volledig in Charles Dickens stijl liepen 
diverse figuranten over de markt. De 
nobele Doctor, de vlugge dief, dames van 
lichte zeden, nobelen, en natuurlijk de 
veldwachter maakten deel uit van een 
mooie grote groep kerstkarakters. In een 
prachtige zangshow die driemaal werd 
opgevoerd voor het publiek, gaf de groep 
een muzikale act, die belangstellend 
werd gevolgd door de aanwezigen.

Tussen de bedrijven door klonk de ‘Oale 
Roop’ over het plein, en galmde na 
in de wijk. Leden van de Enschedese 
midwinterhoornblazers, lieten geduren-
de de markt de traditionele oude 
Twentse klanken horen uit hun houten 
instrument.

Tegen 19:00 uur was het de beurt van 
de Kerstband van EVC. De band is al 
enkele jaren een vaste attractie op 
de kerstmarkt, en zij mochten dit jaar 
natuurlijk niet ontbreken. Gekleed in 
mooie kerstkleding gaf de band zoals 
vanouds weer een mooie muzikale 
voorstelling weg aan het publiek. 

Natuurlijk is een kerstmarkt zonder 
Kerstman ondenkbaar, en liep er bij ons 
een prachtige kerstman rond, die met 
iedereen die het wilde op de gevoelige 
plaat werd vastgelegd. Ondanks de kou 
en het feit dat het Nederlandse elftal 
streed voor een finale plek, (helaas) was de 
markt gezellig druk bezocht, en zeker voor 
herhaling vatbaar. We hebben respect 

voor de mensen die met hun spulletjes 
op de markt staan om daar urenlang hun 
waren aan de man brachten.

De markt wordt gerealiseerd door 
Stichting Samen Twekkelerveld, de leden 
van cv de Veldduvelkes, en financieel 
mogelijk gemaakt door de wijkbudgetten 
Twekkelerveld. 

Namens de organisatie, willen wij deze 
betrokken mensen dan ook hartelijk 
bedanken voor hun inzet.

Gesterkt door het succes, en de 
gezelligheid van deze kerstmarkt kijken 
we al voorzichtig uit naar de volgende 
markt.

Coach Natalie Hudec is bij CrossFit 
Twente gestart met een ‘StrongMom’ 
groep: Lessen speciaal voor vrouwen 
tijdens en na hun zwangerschap. 
 
VEEL VROUWEN VRAGEN ZICH AF:
• Kan ik wel (blijven) trainen tijdens 

mijn zwangerschap?
• Welke oefeningen kan ik doen 

tijdens mijn zwangerschap?
• Wat kan ik doen om mij zo 

optimaal mogelijk voor te bereiden 
op de bevalling?

• Hoe kom ik na de bevalling weer 
terug op niveau?

• Hoe zorg ik dat mijn lichaam goed 
hersteld na de bevalling?

• Wat kan ik doen om van bepaalde 
lichamelijke klachten na de 
zwangerschap/bevalling af te 
komen?

Herken jij je in één of meerdere van deze 
vraagstukken? Of heb je een andere 
vraag over trainen en zwangerschap/

bevalling? Dan ben je bij ons aan het 
goede adres. Door mee te doen aan 
de StrongMom lessen kun je veilig, 
verantwoord en met plezier trainen 
en leer je wat wel en niet kan. Op deze 
manier voel jij je fysiek en mentaal 
sterk in de voorbereiding op je bevalling 
en/of draag je bij aan het herstel na de 
bevalling.

Tijdens de StrongMom lessen train 
je samen met vrouwen in dezelfde 
levensfase. Natuurlijk heeft elke vrouw 
haar eigen situatie, daarom bekijken we 
voor jou persoonlijk wat mogelijk is. Je 
traint echt op je eigen niveau en tempo. 
Heb je geen oppas voor je baby, dan 
mag je de baby meenemen naar de les! 
De lessen worden zo ingericht dat je de 
training en de nodige aandacht voor de 
baby kunt combineren.

Onze StrongMom les onderscheidt zich 
van andere zwangerschapsgymnastiek 
lessen door de professionele en zeer 

gespecialiseerde begeleiding van coach 
Natalie. Ook als je specifieke klachten 
hebt door je zwangerschap of bevalling 
kun je daarom bij ons terecht. Natalie 
is gespecialiseerd in pre- en postnatale 
training, is fysiotherapeute met een 
master in bewegingswetenschappen en 
heeft jarenlange ervaring als CrossFit 
en kracht & conditie coach. Daarnaast 
is ze zelf recent bevallen en daarmee 
ook ervaringsdeskundige op dit vlak.

De StrongMom lessen worden elke 
woensdag  van 10:00 - 11:00 uur* 
gegeven bij CrossFit Twente aan de G.J. 
van Heekstraat 414 in Enschede, (in de 
Pauluskerk in Twekkelerveld). 

(*mogelijk worden dag en/of tijdstip 
nog aangepast)

Wil je meer informatie of starten met 
deze les? Neem dan contact op via 
info@crossfittwente.nl 
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Trainen tijdens de zwangerschap en na de bevalling 



Op 26 november 2022 is EVC-Erelid 
Gerd Nijboer overleden. Hij werd 75 
jaar. 

Gerd werd op 11-jarige leeftijd lid van 
onze rechtsvoorganger EDES en was 
daarmee een lid van het eerste uur. Het 

verenigingsleven bloeide in die periode 
volop. Ook toen al boden fanfares 
een populaire vrijetijdsbesteding voor 
het hele gezin. De ouders van Gerd 
waren jarenlang volop actief voor 
de vereniging en vervulden diverse 
functies in commissies en besturen. 

Gerd was weduwnaar van Albertje. Hij 
leerde haar kennen bij de vereniging en 
stichtte samen met haar een gezin. Uit 
het huwelijk met Albertje ontsproten 
twee zonen (Richard en Patrick). 
Ook zij werden door het muziekvirus 
geïnfecteerd en zijn tot in hun 
tienerjaren musicerend lid geweest 
van EDES. 

De kern van het verenigingsleven werd 
Gerd met de paplepel ingegoten. Naast 
het musiceren, aanvankelijk op trompet, 
werd Gerd als vanzelfsprekend een 
dragende kracht voor de vereniging. 
In navolging van zijn ouders vervulde 

hij diverse (bestuurlijke) functies 
waarvoor hij in 1983 al werd benoemd 
tot Lid van Verdienste. Gerd bespeelde 
destijds bariton. Nadat Gerd stopte 
als musicerend lid van de vereniging 
bleef hij actief. Lange tijd was hij als 
begeleider tijdens optredens in binnen- 
en buitenland van de partij en legde hij 
als opvolger van ‘‘verenigingsfotograaf’’ 
wijlen Gerrit Odink de activiteiten van 
de vereniging op foto’s vast. Hij leverde 
daarmee een belangrijke bijdrage 
aan het beeldende archief van onze 
vereniging. 

In 2004 werd hij toegevoegd bestuurslid 
in het overgangsbestuur tijdens de 
fusie tussen EDES en Drumfanfare 
De Veldkamp. Zijn kennis over het 
verenigingsleven en zijn netwerk in de 
wijk Twekkelerveld kwamen destijds 
goed van pas. Rondom de (vervroegde) 
pensionering van Gerd koos hij vaker 
voor zijn andere passie: deelname aan 

toertochten met zijn Harley Davidson. 
Helaas had hij hierdoor minder tijd 
over voor EVC en stopte hij zijn actieve 
lidmaatschap in 2017. In 2018 werd 
Gerd samen met wijlen Henk IJspeerd 
(eveneens lid van het eerste uur) 
benoemd tot Erelid. Een welverdiende 
en logische onderscheiding voor 
zijn langdurige inzet en 60-jarige 
verbondenheid aan onze vereniging.
 
Gerd was een onuitputtelijke bron 
van lachwekkende anekdotes. Helaas 
konden we door zijn ziekte geen beroep 
meer doen op zijn herinneringen. Onze 
goede herinneringen aan Gerd houden 
wij vanzelfsprekend in leven! Wij 
wensen de nabestaanden van Gerd 
veel sterkte bij het verwerken van hun 
verlies.

In memoriam:
eerbetoon aan ons EVC erelid Gerd Nijboer

Plantdag Voedselbos Viermarken
Op zaterdag 3 december zijn met veel 
enthousiasme veel bomen en struiken 
van een nieuw voedselbos in het 
Wageler naast de Viermarken geplant. 
Op initiatief van de Vereniging Wageler 
samen en onder begeleiding van de 
voedselboss “Martijn Aalbrechts” zijn 
er door vele handen van buurtbewoners, 
raadsleden, studenten, leden van de 
Vereniging en medewerkers van de 
Viermarken heel veel verschillende 
eetbare soorten de grond in gegaan.

(7 soorten notenbomen, 18 soorten 
fruitbomen, 27 soorten fruitstruiken 
en klimmers) Zo gaat er hier een bos 

ontstaan met heel veel eetbaars erin. 
Een bos dat bovendien een leefklimaat 
biedt aan insecten, vlinders, vogels en 
vele andere dieren. Daarmee slaan we 
in het gebied twee vliegen in een klap, 
de biodiversiteit gaat erop vooruit en er 
groeit gezond voedsel. De Vereniging 
Wageler Samen gaat tevens educatie 
verzorgen over het voedselbos. 

De meeste geplante bomen zijn nu nog 
klein en hebben dus nog wel even tijd 
nodig om veel vrucht te geven. Daarom 
zijn we blij dat we met hulp van een gift 
van de Soroptimisten Enschede ook een 
paar grotere bomen hebben kunnen 

aanschaffen, waaronder een Moerbei die 
op de open plek in het bos komt te staan.
Het bos bestaat uit twee delen, een 
deel dat wat rationeler is ingericht en 
waar het gemak van het oogsten door 
de Viermarken voorop staat en het 
zogenaamde romantische deel waar 
beleving en educatie voorop staan. Ook 
daar is overigens veel te oogsten. 

Het voedselbos is niet open voor publiek, 
daarvoor is het nog te kwetsbaar. Wel 
komt er een plukpad aan de zuidkant. 

Op de plantdag is een pool (lees appgroep) 
van mensen gemaakt, die af en toe willen 

meehelpen. Bij grotere klussen kunnen 
we dan een werkochtend of middag 
organiseren. 

Stichting boerderij De Viermarken gaat 
in ieder geval met haar medewerkers het 
reguliere onderhoud zoals het maaien 
van paden op zich nemen. 

Als je meer wilt weten over het 
Voedselbos in het Wageler kun je contact 
opnemen met de vereniging Wageler 
Samen y.weustink@wageler.nl
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Sheltersuits nieuws

2022 was een ongelofelijk jaar. Een jaar 
dat niet mogelijk was geweest zonder 
donateurs zoals jij. Een jaar waarin we 
meer dan 4.000 Sheltersuits hebben 
uitgedeeld over vijf continenten. 
Namens alle veldwerkers en daklozen 
wereldwijd, bedankt voor je steun! 
In deze mail een aantal van de 
hoogtepunten van het afgelopen jaar.

530 SHELTERBAGS VOOR 
MENSEN IN NOOD
Op dit moment hebben 63.706 mensen 
in LA geen eigen plek. Bovendien heeft 
de pandemie extra uitdagingen met 
zich meegebracht. (Huur)woningen 
zijn onbetaalbaar geworden en de 
capaciteit van de opvang is afgenomen. 
Het gevolg? Overal in de stad ontstaan 
kleine en grote tentenkampen.

VAN DAKLOOS NAAR HOUSING FIRST
We zijn in Rotterdam voor de 
housewarming van Dennis. Het is 4 
jaar geleden dat Dennis (36) een eigen 
plekje thuis kon noemen. We zitten 
aan zijn nieuwe houten tafel, die hij een 
paar weken geleden uitgezocht heeft. 
Een bed heeft hij nog niet, dus hij slaapt 
nog even op de grond in zijn Sheltersuit. 
Maar er is een koffiezet apparaat, en we 
zijn uitgenodigd voor een bakkie samen 
met Bob, de begeleider van Dennis.

VAN DAKLOOS NAAR HOUSING FIRST
We zijn in Rotterdam voor de 
housewarming van Dennis. Het is 4 
jaar geleden dat Dennis (36) een eigen 
plekje thuis kon noemen. We zitten 
aan zijn nieuwe houten tafel, die hij een 
paar weken geleden uitgezocht heeft. 
Een bed heeft hij nog niet, dus hij slaapt 
nog even op de grond in zijn Sheltersuit. 
Maar er is een koffiezet apparaat, en we 
zijn uitgenodigd voor een bakkie samen 
met Bob, de begeleider van Dennis.
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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 gaat er weer voor!
Allereerst natuurlijk voor iedereen de 
beste wensen en dat 2023 mag brengen 
wat we ons allemaal graag wensen!

DRUMFANFARE.
Ja hoor, ons kerstconcert op 16 december 
kon eindelijk weer eens doorgaan. 12 
December werd de zaal weer aangekleed 
door onze vrijwilligers.

Tijdens het concert hebben we een 
bijzondere traditie waarin alle mensen 
die ons zijn ontvallen worden herdacht in 
een indrukwekkende ceremonie.

De muziek was voor de pauze een 
mengeling van oudere en nieuwe muziek 
met weer een aantal mooie hoogtepunten 
en aan elkaar gepraat door Gerlinde 
Helthuis die dat prachtig kan. Het had 
even wat voeten in aarde voor dit concert 
want door een aantal ziekmeldingen 
zou het bijna niet doorgaan. Met hier 
en daar wat aanvulling en onze dirigent 
Marty van Seijen als vervanger voor de 
trompetsectie, evenals Brandon v.d. 
Sleen, normaal op trombone nu dus ook 
op trompet. Ook Sven Markerink stelde 
zich bij de trompetten beschikbaar. Het 
podium was dus weer rijkelijk gevuld met 
enthousiaste spelers.

Wie hadden we dan als dirigent ervoor 
staan? Onze slagwerkinstructeur 
Eric Blom die ook al diverse keren 
de drumfanfare heeft gedirigeerd bij 
afwezigheid van Marty. En dat was 
voor hem ook wel even slikken maar hij 
heeft het er prima afgebracht! Tijdens 
de pauze werden de loten verkocht voor 
de verloting, waarin de hoofdprijs weer 
beschikbaar was gesteld door onze 
hoofdsponsor Piest. Na de pauze was de 
muziek voor iedereen zeer herkenbaar, 
want toen kwam de kerstmuziek. 
Naderhand nog even gezellig napraten 

met de vrienden en kennissen/
familieleden enzovoort omdat we een 
aantal al lange tijd niet meer hadden 
gezien. En dat was me toch leuk! Alle 
erevoorzitters waren ook aanwezig. 
Gerlinde Helthuis, Paul ter Braak en 
Henk Bessels. Zij dragen de vereniging 
altijd een goed hart toedragen altijd 
belangstellend zijn naar het reilen en 
zeilen binnen en buiten de vereniging.

Ons gebouw stellen we ook elk jaar ter 
beschikking aan de Zonnebloem die 
de ouderen in de wijk dan even heerlijk 
verwennen met entertainment en een 
hapje en drankje. En dat blijven we doen 
voor deze mensen en de vrijwilligers die 
er aan meewerken vinden het ook erg 
inspirerend en dankbaar.

Daarnaast stellen we ook de Veteranen 
van de Mariniers ons gebouw 
ter beschikking, waar ze dan een 
heerlijke maaltijd (Indische maaltijd) 
voorgeschoteld krijgen die een aantal 
veteranen dan ook bij ons gereed maken 
in de keuken. Dit alles naar aanleiding 
van hun Korpsverjaardag. En dat heeft 
gretig aftrek gevonden bij de veteranen. 
Het is een mooi initiatief dat door Gijsbert 
Terhorst georganiseerd wordt. Aan de 
Bruggertstraat 42 zijn deze mariniers 
ook eenmaal per maand te vinden.

OOSTERBLOASKAPEL.
Ook zij hadden tussendoor diverse 
optredens ten behoeve van de EKV 
waar ze de hofkapel van zijn. Ze gaan 
regelmatig met de EKV op stap naar de 
diverse carnavalsverenigingen om het 
daar ook muzikaal op te luisteren.
En de meeste leden van de 
Oosterbloaskapel waren voor die tijd 
al druk met de optredens van Espa”a 
Musica. Is altijd weer heftig voor hun 
en naderhand zijn ze ook weer toe 

aan rust, maar dat zal niet altijd gaan 
gezien het drukke programma dat ze 
hebben. Binnenkort gaan ze nog even 
naar Warendorf als voorhoede voor de 
drumfanfare met Rosenmontag.

TWIRL.
Een jaar geleden na een lange tijd geen 
wedstrijden zijn een aantal dames van 
Twirlteam DMBE begonnen met het 
onderdeel 1 baton. Ieder op zijn eigen 
niveau en allemaal laten ze steeds weer 
mooie routines zien.

Het afgelopen jaar heeft Benthe hierin 
al een promotie behaald en heeft ze zich 
weten te plaatsen voor de voorrondes 
van het NK (19-11-2022). Toen het zover 
was zijn we samen op pad gegaan met 
de Dames van Twirlteam Concordia 
Albergen. Allemaal met een beetje 
spanning de vloer op, dit was her en der 
te zien in de routine. Maar wat hebben 
deze dames het goed gedaan.

Benthe heeft een mooie 12e plek bij 
de junioren behaald en Nina en Ilse 
een gedeelde 11e plek bij de senioren. 
Toppers! Ook hebben Nina en Ilse de 
X- Strut vandaag gedaan. Hier werd Ilse 
2e en Nina 4e! Trots op deze kanjers! 
Kortom de dames gaan als een speer 
gezien de resultaten en verbeteren 
telkens weer!

Voor jullie allemaal heel veel gezonde 
jaren en ook muzikale jaren!

Dat was ‘t veur disse moand.
Mooij.



Lekker bewegen in je eigen buurt

We beginnen natuurlijk om alle bewoners 
van onze wijk Twekkelerveld een gezond 
en voorspoedig 2023 te wensen.

Weet U nog een jaar geleden zaten we 
met zijn allen in een Coronalockdown, 
gelukkig was die niet van erg lange duur 
en hebben we ons in de loop van dit jaar 
verder los kunnen maken van het Corona 
fenomeen.. laten we hopen dat we er van 
verlost zijn..???

Op 14 december 2022 heeft de commissie 
nog een laatste vergadering kunnen 
houden en terug kunnen blikken op een 
jaar met vele aanvragen en acties.

De Buurtcamping heeft voor het eerst 
plaatsgevonden en is zeker voor 
herhaling vatbaar, de Motorbikers van 
Big Smile for a Child hebben we met hun 
goede actie voor gehandicapte kinderen 

kunnen ondersteunen. De eerste 
Minimarkt bij Het Proathuus hebben 
we kunnen steunen en wordt hopelijk 
vervolgd. Het Zonnehuuske hebben we 
afgelopen jaar weer regelmatig mogen 
steunen met een bijdrage en gezien 
de huidige economische situatie met 
inflatie en energieprijzen zal dit wel nodig 
blijven. Diverse speeltoestellen zijn met 
onze hulp op diverse plekken in de wijk 
vernieuwd of aangeschaft. Op het einde 
van 2022 waren er mooie evenementen 
in Kerstsferen bij Samen Twekkelerveld 
met prachtige muziek en Dickens 
voorstellingen. Ook in het Proathuus was 
een kerstmiddag voor alle bewoners van 
Twekkelerveld met heerlijke oliebollen, 
snert en andere versnaperingen.

Onlangs heeft een prachtige, door de  
Stichting Midwinterhoornblazers geor-
ganiseerde, wandeling plaatsgevonden. 

Op deze mooie zonnige 18e december 
hebben meer dan 10.000 mensen aan 
deze diverse wandeltochten, met start 
vanaf de UT, meegelopen. De kinderen 
hebben de mogelijkheid gekregen om 
met het inleveren van hun stempelkaart 
in het voorjaar een boom(pje) te mogen 
planten. Wordt vervolgd.

Als Wijkbudgetcommissie waren we ook 
blij nog een Kerstpresentje te hebben 
kunnen aanbieden aan de bewoners 
van Zorgcentrum Livio, ontvangers 
konden dit zeer waarderen, ook bij 
Manna hebben we de bewoners met een 
presentje kunnen verrassen!

Al met al zijn we trots op de acties die 
wij in 2022 hebben kunnen realiseren als 
Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld en 
hopen dat wij in 2023 op dezelfde voet 
door kunnen gaan met vergroten van het 

leef en woonplezier in onze wijk.

Binnenkort in februari helpen wij om 
de Grote Verlichte Carnavals Optocht 
te kunnen realiseren, deze lange 
optocht van wagens en mensen is de 
enige en grootste in zijn soort, zeker in 
Oost Nederland en daar mogen we als 
Twekkelervelder best trots op zijn.

Heeft U aanvragen of ideeën en heeft 
U hulp of steun nodig om deze te 
realiseren, wij staan er voor open en 
stuur Uw verzoek met aanvraag( speciaal 
formulier is beschikbaar) via mail aan 
wijkbudgetaanvraag@twekkelerview.
nl wij doen ons best om deze snel te 
beoordelen.

Uw Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld.

Sporten of bewegen is gezond. Elk jaar 
staat het hoog in de top 10 van goede 
voornemens. Net zoals gezonder 
leven of afvallen. Soms blijft het bij 
het goede voornemen. Vanwege de 
kosten of om andere redenen. Toch 
hoeft bewegen niet moeilijk of duur te 
zijn. De beweegmakelaar van Sportaal 
helpt bij het vinden van een passende 
activiteit. Maria en Caroline vertellen 
er graag meer over.

IN BEWEGING BLIJVEN 
GAAT ALS VANZELF
Maria wandelt 2 keer per week vanuit 
de Wijkwijzer bij de Performance 
Factory. Zij doet dit in de wandelgroep 
van beweegmakelaar Caroline. 
‘‘Na mijn pensioen wilde ik graag 
in beweging blijven. Het liefst op 
een manier die goed bij mij past. 
Ik had al eens een foldertje gezien 

van de beweegmakelaar. En elke 
maandagavond in het zwembad zag ik 
er een filmpje over. Toen ik in november 
de folder bij de fysiotherapeut zag 
liggen dacht ik; nu zet ik door. Ik heb 
gebeld en kon de volgende dag meteen 
meewandelen.‘‘

‘‘Ik had ook een startgesprek met 
Caroline, de beweegmakelaar bij de 
Performance Factory. In dit gesprek 
bespraken we mijn wensen en gaf 
Caroline mij advies. Ik koos voor het 
wandelen en doe dat nu 2 keer per 
week. Het wandelen bevalt mij erg 
goed. Ik ben een uur in beweging en 
het is erg gezellig. Want tijdens de 
wandeling kan ik lekker kletsen met 
de andere wandelaars. In beweging 
blijven gaat dan vanzelf. Daarnaast 
ben ik gestopt met snoepen. Door het 
wandelen en stoppen met snoepen 

ben ik 5 kilo afgevallen. Ik zit daardoor 
lekkerder in mijn vel.‘‘

BEWEGEN HOEFT NIET 
VEEL GELD TE KOSTEN
Beweegmakelaar Caroline is blij dat zij 
Maria kan helpen. Zij werkt vanuit het 
Leefstijlportaal bij de Wijkwijzer in de 
Performance Factory. ‘‘Een gezonde 
levensstijl is belangrijk en biedt veel 
voordelen. Door te bewegen zit je 
vaak lekkerder in je vel. Lichamelijk en 
geestelijk. Je kan je dagelijkse dingen 
beter uitvoeren en je ontmoet andere 
mensen. Starten met bewegen hoeft 
niet moeilijk te zijn. Om het makkelijker 
te maken zitten we altijd bij inwoners 
in de buurt. Je vindt ons bijvoorbeeld in 
wijkcentra of bij de Wijkwijzer.‘‘

‘‘Als een inwoner bij ons komt gaan 
we eerst in gesprek. Hoe voelt de 
inwoner zich? Wat is belangrijk? 
We bekijken daarna welke sport 
of beweegactiviteit het beste bij 
de inwoner past. Wij kennen de 
wandelgroepen, sportverenigingen, 
wijkteammedewerkers of andere 
organisaties in de wijk. Daardoor 
kunnen we snel handelen. Het 
gesprek met de beweegmakelaar is 
gratis. Wie wil kan 4 maanden gratis 
meebewegen met de beweeggroep 
van de beweegmakelaar. Bijvoorbeeld 
wandelen.‘‘
‘‘Na afloop gaat de inwoner naar 

een sportvereniging of een andere 
beweegactiviteit. Daar denken wij 
graag in mee. Want naast ‘dure’ 
sporten zijn er ook gratis of goed-
kope beweegactiviteiten. Bijvoorbeeld 
wandelgroepen die zelf verder zijn 
gegaan, na de tijd bij beweegmakelaar. 
Dus ook met een kleine beurs zijn er 
mogelijkheden om actief bezig te zijn.‘‘

KENNISMAKINGSGESPREK 
VIA DE WIJKWIJZER
Informatie over een gezonde leefstijl 
en beweegactiviteiten is altijd dichtbij. 
Bijvoorbeeld over wandelgroepen, 
senioren-yoga en kookgroepen. Vraag 
ernaar bij de Wijkwijzer in: 
’t Proathuus, Regulusstraat 10 
woensdag en donderdag 
van 14.00 - 17.00 uur
Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160 
maandag en donderdag 
van 9.00 - 12.00 uur 
Een gesprek met de beweegmakelaar 
is ook mogelijk. De beweegmakelaar 
is op woensdag- en donderdagmiddag 
aanwezig in ’t Proathuus. Op woensdag 
zit de beweegmakelaar van 8.30 - 
12.00 uur in Service Centrum Noord.

Kom gerust langs voor een gesprek, 
met of zonder afspraak. Meer 
informatie over de Wijkwijzer is te 
vinden op enschede.nl/wijkwijzer. 
Informatie over de beweegmakelaar 
staat op sportaal.nl/leefstijl.

Nieuws van de Wijkbudget Commissie Twekkelerveld

Bij een nieuw jaar horen veelal goede 
voornemens. Mensen die aan hun leefstijl 
willen werken kunnen kosteloos terecht 
bij het Leefstijlportaal om zodoende 
werk te maken van gezondheid. In 
alle stadsdelen van Enschede is een 
Leefstijlportaal waar men naar toe kan 
met vragen over gezond(er) leven en 
(meer) bewegen. Daarnaast heeft ieder 
stadsdeel een laagdrempelig en gratis 
beweegaanbod om alvast de eerste stap 
te zetten.

De beweegmakelaar van Sportaal gaat 
het gesprek aan met de inwoner. Er 

wordt op een brede manier gekeken 
naar ervaren gezondheid, sportbehoefte 
en wensen. Hoe voelt iemand zich, wat 
is belangrijk voor deze persoon en waar 
wil hij/zij aan werken? De inwoner 
heeft regie en bepaald zelf wat de 
eerst volgende stap richting gezonder 
leven gaat zijn. De beweegmakelaar 
kan hierbij een passend programma of 
beweegaanbod zoeken.

Een voorbeeld van een programma is 
de Gecombineerde Leefstijl Interventie, 
afgekort de GLI. In Enschede worden 
drie varianten van de GLI uitgevoerd. 

Het is een twee-jarig traject bij een 
leefstijlcoach dat volledig wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering en gaat niet 
ten koste van het eigen risico. Tijdens 
het programma is er maandelijks 
een groepsbijeenkomst waarbij alle 
onderwerpen omtrent een gezonde 
leefstijl aan bod komen; beweging, 
voeding, slaap, stress, etc. In kleine 
stappen ontwikkel je nieuwe, gezonde 
gewoontes die bij jou passen.

Daarnaast heeft de beweegmakelaar 
in alle stadsdelen een gratis vier 
maanden beweegaanbod waaraan 

iedere volwassen inwoner uit Enschede 
mee kan doen. Kom mee wandelen of 
gymmen om fysiek sterker te worden en 
lekkerder in je vel te zitten. 

Onder het motto ´Als ik het kan, kan jij 
het ook´ kunnen mensen zelf de eerste 
stap naar een gezonder leven maken 
door vrijblijvend langs te komen bij een 
Leefstijlportaal of door eerst een afspraak 
te maken met de beweegmakelaar. Kijk 
voor meer informatie op www.sportaal.
nl/leefstijl.

Werk in het nieuwe jaar aan een gezondere leefstijl


