
Zaterdag 11 juni was het zomerfestival van 12.00 uur tot 
22.00 uur. Het was voor ons al vroeg dag want er moest 
nog opgebouwd worden. Na de opbouw van de kramen, 
tenten, springkussens en podium en de rest van de 
attributen/benodigdheden kon het festival beginnen.

Het was een prachtige, gezellige, druk bezochte dag, 
het weer werkte natuurlijk ook perfect mee. Een mooie 

locatie bij de Twekkelerzoom t.h.v de Meteorenstraat. 
Met optredens van diverse artiesten, leerlingen van 
popscool, dansgroep de Duvelkes, aerial silk, evc, een 
ballonnenclown, circus tijdgeest, heeft iedereen van 
jong tot oud kunnen genieten. 

Voor de inwendige mens was er ook veel variatie dus 
ook hier voor ieder wat wils.  De kinderen hoefden 

zich ook niet te vervelen, er was van alles te doen van 
sminken tot springkussens, een ballonnenclown, circus 
tijdgeest. Er kon popcorn/suikerspin en zelfs een ijsje 
worden gekocht. 

Kortom vermaak voor iedereen en wij zeggen een 
geslaagd zomerfestival en wij verheugen ons op volgend 
jaar. De nieuwe ideeën zijn alweer ontstaan.

www.wijkkranttwekkelerveld.nl 
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Op bezoek bij de koe! IN DE ZOMERVAKANTIE
Kom kijken bij de koeien.  Ga 
mee op rondleiding bij een 
melkveebedrijf en zie wat de 
koe daar allemaal doet. In de 
zomervakantie (week 29 t/m 34) 
kan je bij verschillende boerderijen 
op koeien bezoek.

RESERVEREN is verplicht. 

Bel of app tot uiterlijk 10 uur op 
de dag van de rondleiding met het 
bedrijf.

De rondleiding duurt 1/1,5 uur,
kost € 3,- p.p. (t/m 2 jaar gratis)
en start om 14:00 uur. Honden 
zijn niet toegestaan en de 
rondleiding is op eigen risico.

maandag

06-12516567

biologisch
melkveebedrijf

‘n Pol (Stokkers)
Boekelerhofweg 

100 
7548 RA 
Boekelo

dinsdag

06-20982888

melkveebedrijf 
Stokkers

Lutje bruninkweg 
25 

7544 RD 
Broekheurne

woensdag

06-10051803

melkveebedrijf
de Veldgeuver

(Schukkink-Olink) 
Veldgeuverweg 

20
7547 RG

Twekkelo

donderdag

06-83444236

melkveebedrijf
Smelt-Luttikhedde 

Braamweg 
12a 

7481 RB 
Buurse

vrijdag

06-22537056

melkveebedrijf
Voogd / Melktap Hof 

Espelo 
Enschede 

Weerseloseweg 
235 

7522 PS
Enschede

zaterdag

06-13793855

melkveebedrijf 
de Brookmoat
Pasman-Aalpol

Haaksbergerstraat 
1006 

7548 PC 
Usselo

facebook: 
rondleidingen op de boederij

Op bezoek bij de koe!
Kom kijken bij de koeien. Ga mee op 
rondleiding bij een melkveebedrijf en 
zie wat de koe daar allemaal doet. 
In de zomervakantie (week 29 t/m 
34) kan je bij verschil-
lende boerderijen op 
koeien bezoek.
RESERVEREN is verplicht. 
Bel of app tot uiterlijk 10 uur op 
de dag van de rondleiding met het 
bedrijf.

De rondleiding duurt 1/1,5 uur, 
kost € 3,- p.p. (t/m 2 jaar gratis) 
en start om 14:00 uur. 
Honden zijn niet toegestaan en de 
rondleiding is op eigen risico.

in de zomervakantie



BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN

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

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

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

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

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG 

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

Boensma ijzerwaren online vuurwerk winkel

uw vuurwerk specialist

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

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

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

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

inruil en financiering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

vAKANTIE chEqUE KAdO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

dEcEMbEr KAdO MAANd!

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

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

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

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

als groepstraining

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

info@fysiotherapiehammer.nl
www.fysiotherapiehammer.nl

VOLG ONS OOK VIA

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 Sportaal Wandelgroep
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

Dagelijkse activiteiten in ’t Proathuus



10 jaar jong!

Sprnkl
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Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl
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John ter Riet
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UITERLIJKE INLEVERDATA 
30  aug | 27 sep
25 okt | 22 nov

VERSCHIJNINGSDATA
13 sep | 11 okt
8 nov | 6 dec

Colofon

Big smile for a child editie 2022 
was weer een groot succes! 3Met 44 kinderen die mee gereden hebben, 

45 Trike’s en Zijspannen, 88 Motoren en 
93 Vrijwilligers was het weer een groot 
evenement.

De dag begon met inschrijven samen 
met koffie en thee en uiteraard weer 
met de heerlijke donuts, de ochtend had 
een goede sfeer en het was dus ook snel 
gezellig terwijl de trike’s, zijspannnen en 
motoren langzamerhand binnen 
druppelden. Ook Mickey en Mini Mouse, 
Circus Tijdgeest en het Smiley veld waren 
er weer om de kinderen te vermaken 
met leuke spelletjes. Rond 12 uur zijn 
we vertrokken en onder begeleiding van 
traffic verkeersbeveiliging, Stn en de 

politie Enschede hebben wij een mooie 
rit gemaakt door het Twentse landschap 
richting Hertme (Hotel Restaurant 
Jachtlust) waar ons pauze moment was.
Hier hebben we een lekker broodje 
braadworst of broodje gehaktbal kunnen 
eten en was er uiteraard genoeg drinken 
en ook nog ijs. Na ongeveer een uur 
zijn we weer op de terugweg gegaan en 
gingen we via Weerselo 

en Oldenzaal weer richting ons vaste 
honk D.M.B.E. Drumband, waar we 
iedereen weer voorzien hebben van eten 
en drinken, popcorn, suikerspin en live 
muziek. Buurtbewoners kwamen ook 
gezellig mee eten en drinken

en het werd nog een gezellige namiddag. 
Hierbij willen we gebruik maken van de 
mogelijkheid iedereen te bedanken die op 
welke manier ook heeft gezorgd dat deze 
dag een succes is geworden voor deze 
groep kinderen. 

Bedankt namens het hele BSFAC TEAM!

BIG SMILE FOR A CHILD IS EEN NON-
PROFIT ORGANISATIE VOOR KINDEREN 
MET EEN HANDICAP.

ONZE ACTIVITEITEN ZIJN:
• Ride-Out’s met Kinderen met een 

Handicap. 

• Lekkers Pakketten voor kansarme 
Gezinnen.

• Evenementen dagen voor gezinnen.
• Oliebollen Verkoop oudjaarsdag. 

Ons hoofddoel als organisatie is om 1x 
per jaar een prachtige dag te verzorgen 
voor kinderen met een lichamelijk en/
of geestelijke handicap. Want beseft u 
dat deze groep kinderen vaak geïsoleerd 
leven. Het is toch fantastisch om ook 
dit jaar weer een mooie RIDE OUT te 
hebben kunnen organiseren, om zo deze 
kinderen extra aandacht en plezier te 
geven.



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

299299
NIEUWNIEUW

De alles-in-één
soundbar
voor iedereen

Vakkundig advies 
Premium Service  
Directe levering

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112

9

Ray

Upgrade je tv, muziek en games met deze
indrukwekkend compacte en gebruiksvriendelijke 
soundbar. Ervaar perfect uitgebalanceerd geluid, 
heldere dialogen, stevige bass en gestroomlijnde 
bediening met de afstandsbediening van je tv, de 
Sonos-app, Apple AirPlay 2 en meer.

FFSBE7458WEF wasmachine
• FreshCare+: fris dankzij stoom drogen
• Wolprogramma • 30' snelwas
• Startuitstel en resttijd
• Voortgangsdisplay met intuïtieve bediening

7 kg

BG
A 1400

499.- 399399
WSQ2760BF inbouw inductie kookplaat
• 4 inductiezones • Booster functie
• 6th Sense automatische functies
• Zeer energiezuinig
• 2700 Watt 2 fasen

529.-

Booster functie

59 cm59 cm59 cm

56x48cm
nismaat

STUNTSTUNT
398398399399

STUNTSTUNT
398398

Profiteer van onze inbouwservice!Profiteer van onze inbouwservice!

499499UE55TU7022XX 4K UHD LED TV
• Tizen Smart TV • Crystal Display  • Airplay 2
• Crystal processor 4K • HDR10+ en HLG
• Game Enhancer • Clean Cable solution

UE55TU7022XX 4K UHD LED TV

55"
139 cm

GG
A SAMSUNG

STUNTSTUNTSTUNTSTUNT
499499



‘‘Dieren in eigen tuin’’ is de naam van 
de nieuwe tentoonstelling, die tot half 
augustus in bezoekerscentrum het 
Lammerinkswönner te beleven is.

In een tuin leven dieren. Die vinden daar 
eten, een plek om te slapen of om een 
nest te maken. Dat doen ze allemaal op 
hun eigen manier. In de tentoonstelling 
kun je leren, zien en beleven hoe de 

dieren dat in jouw tuin doen en wat je 
kunt doen om dieren naar jouw tuin te 
lokken.

STEENBREEKHUISJE
Kinderen kunnen zelfstandig tegels 
uit de tuin van het steenbreekhuisje 
verruilen voor groen en ervaren dat de 
dieren weer terugkomen wanneer wij 
ze weer leefruimte geven! Bovendien 

kan het regenwater zo sneller, op 
lokaal niveau, zijn weg naar de bodem 
vinden zonder het rioleringsstelsel te 
overbelasten. 

OPENINGSTIJDEN EN MEER INFORMATIE
Het Lammerinkswönner is op zondagen 
geopend van 13:00 tot 17:00 uur. Onze 
vrijwilligers vertellen dan graag meer 
over de tentoonstelling, er wordt op 

zondag ook koffie, thee en ijs verkocht. 
Doordeweeks kunt u zelf een kijkje 
nemen tussen 9:00 en 15:00, wanneer er 
geen andere activiteiten zijn. 

Kijk ook eens op: www.facebook.nl/
ledeboerparkwageler.

Nieuwe tentoonstelling: “Dieren in eigen tuin” 

Stad ontmoet platteland - 18 SEPTEMBER 2022
Op zondag 18 september 2022 is het 
weer hoog tijd voor een hernieuwde 
ontmoeting tussen stad en platteland in 
het Enschedese Ledeboerpark. 

Voor de achtste keer organiseren wij 
een bruisend evenement: De Twentse 
Landdag. Een jaar later dan gepland, 
maar daardoor extra enthousiast om het 
platteland met de stad te verbinden.

Boeren-en andere plattelandsorganisa-
ties (ruim 75 deelnemers) nemen u op 
de Twentse Landdag mee in de wereld 
van veekeuringen, marktpresentaties, 
educatieve activiteiten, streekproducten 
en vele doe-en kijkdemonstraties. Er zijn 
proeverijen en voor kinderen leuke en 
educatieve activiteiten.

Naast alleen luisteren naar dialoog-

sessies, kunt u hieraan ook deelnemen 
en horen we graag uw mening over 
hoe we in de toekomst duurzame 
voedselvoorziening, woningbouw, 
energieopwekking en recreatie samen 
een plek kunnen geven op het platteland.

De organisatie van de Twentse Landdag 
is in handen van de vereniging Wageler 
Samen. Deze vereniging bestaat uit 

zeven organisaties die met elkaar samen 
werken in het Ledeboerpark en wordt 
deze editie ondersteund door Stichting 
duurzame plattelandsontwikkeling 
Enschede (Stawel) en Green Grid 
Consultancy- duurzaam maatwerk.

Ook dit jaar verwachten we meer dan 75 
standhouders en 15.000 bezoekers. De 
toegang is voor iedere bezoeker gratis!

MS collecte Nationaal MS fonds - 27 JUNI T/M 2 JULI
Over MS is nog veel onbekend. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
valt. Onderzoek is hard nodig. Duizenden 
collectanten en coördinatoren zetten 
zich vrijwillig in om geld op te halen.

DRAAG BIJ AAN EEN 
TOEKOMST ZONDER MS
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke 
huis-aan-huis collecte van het Nationaal 
MS Fonds. Duizenden collectevrijwilligers 
gaan langs de deuren of komen online in 
actie voor de strijd tegen MS (multiple 
sclerose). Draag bij aan onderzoek naar 
deze zenuwslopende ziekte en geef aan 
de collectant!

Dat MS een enorme impact heeft op 
(jonge) levens én veel verschillende 
gezichten kent, maakt het MS Fonds 
momenteel duidelijk in de campagne 

‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de 
campagne zijn Benno, Gwen, Eric, Najat 
en Wil te zien. Zij verschillen in leeftijd 
en zitten ieder in een andere levensfase, 
maar hebben één ding gemeen: ze 
hebben alle vijf MS.

De MS van Eric (27) brengt onzekerheid 
met zich mee. “Ben ik de rest van mijn 
leven patiënt? Hoe ziet de toekomst 
eruit? Kunnen we wel aan kinderen 
denken? En Najat (43) liep voor haar 
diagnose vier keer per week hard. 
Momenteel is haar been zo verslechterd, 
dat het niet meer kan. ‘‘Ik probeer wel 
veel te wandelen met ondersteuning van 
een wandelstok of mijn man.’’ Op www.
nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf 
op indringende wijze zien wat er met 
hen gebeurd is sinds ze de diagnose MS 
kregen.

OPBRENGST IS HARD NODIG
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. 
Onderzoekers weten nog niet waardoor 
MS veroorzaakt wordt en hoe het 
genezen kan worden. Met de opbrengst 

van de collecte investeert het MS Fonds 
onder andere in innovatieve onderzoeken 
om betere behandelmethoden te kunnen 
vinden. Maar ook coacht zij mensen om 
de kwaliteit van hun leven te kunnen 
verbeteren. Naar verwachting zullen zo’n
10.000 collectanten in hun buurt langs 
de deuren gaan. Daarnaast zullen vele 
honderden online gaan collecteren.

COLLECTANT GEMIST?
Doneer online via www.
nationaalmsfonds.nl of maak je donatie 
over op NL 92 INGB 000000 5057. 

Wil je zelf in actie komen? Maak dan een 
digitale collectebus aan op
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en 
begin direct met online collecteren.
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We hebben er lang op moeten wachten 
maar eindelijk worden er in onze 
wijk de komende jaren mooie nieuwe 
bouwplannen gerealiseerd.

Na de al bekende renovaties aan de 
Flatgebouwen van de Maanstraat, 
G.J.van Heekstraat en Steenbokstraat, 
gaat er nu ook echt gebouwd worden en 
ontstaat er tussen de Schietbaanweg 
en de Hengelosestraat een mooi 
nieuw woonpark. Het terrein van de 
voormalige Textielschool en het ROC 
gebouw wordt omgedoopt tot een 
Newtonpark. Aannemer Trebbe gaat er 

een mooi aantal,  bijna 100 woningen, 
realiseren. Appartementen, 2 onder 1 
kap, etc. voor meerdere doelgroepen. 
Een echte aanwinst voor onze wijk. 

Ook lijkt het er op dat De Assinkhof 
verbouwd en afgebroken gaat worden. 
Een 20-tal nieuwe woningen worden 
er gebouwd op de plek waar vroeger 
feesten, recepties, bruiloften en 
partijen werden gehouden. Het mooie 
kenmerkende gebouw (restaurant) aan 
de Hengelosestraat wordt omgebouwd 
tot mooie appartementen. 

Als laatste nieuwtje is de aanvraag 
voor vergunning om het gebouw op 
de hoek van de J.W. Swierstraat en 
Toekomststraat om te bouwen en 
gedeeltelijk af te breken en op deze 
plek ook nieuwe appartementen en 
woningen te bouwen. We kennen 
dit winkelgebouw als voormalige 
Supermarkt van Emte en de oudere 
bewoners onder ons zullen zich 
herinneren dat hier in de 50er en 60er 
jaren een Coöp/Coöperatie in zat.

Wij als redactie zijn echt blij met 
deze ontwikkelingen welke toch voor 
een modernere uitstraling en voor 
verschillende nieuwe wijkbewoners 
zullen zorgen. Over de plannen voor 
andere delen van onze wijk zoals de 
Meteorenstraat en Jachthondenstraat 
en omliggende straten hopen wij in de 
nabije toekomst ook te mogen melden 
in de Wijkkrant Twekkelerveld

Bouwplannen wijk Twekkelerveld 

Maanstraat: De nieuwe dakpannen liggen er op. 
Binnen wordt druk gewerkt aan de renovatie.

Newtonpark: nu echt in de verkoop, nog even 
tegen de kale vlakte aankijken over een jaar zal dit 
onherkenbaar zijn.

De Assinkhof, het restaurant wordt verbouwd en zalen worden afgebroken en maken plaats voor een 20 tal woningen.

Voormalige Coöp - Sanders- Emte supermarkt: 
Echt nieuws zijn de verbouwingsplannen voor de 
voormalige Emte supermarkt
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KOFFIEOCHTEND
Iedere ochtend is er een inloop voor 
de buurt om gezellig bij te kletsen of 
dingen van alle dag te bespreken. Kom 
gerust langs vrij toegangkelijk .

MAANDAG
Enschedese Philatelisten Vereniging EPV 
Postzegel Verenigingsavond met 
mooie veiling vanaf ca 19.30 uur. Elke 
vierde maandag van de maand. 
26 september 

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! 
In juli stoppen we met creatief en 
we hopen jullie na de zomervakantie 
allemaal weer terug te zien!

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

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 shantykoor 
‘‘wrakhout" uit Enschede bestaat uit 
een groep enthousiaste kerels die 
met passie en plezier, in koorverband 
liederen zingen. 

VRIJDDAG
Discofeestje geven?
Voor kinderen vanaf 8 jaar is er de 
gelegenheid discofeestjes te geven. Is 
uw kind binnenkort jarig en houdt hij/zij 
van dansen en muziek en heeft u thuis 
niet de ruimte kom De kosten bedragen 
hiervoor € 9.00 p.p. U krijgt onbeperkt 
drinken kaas, worst, stokbrood met 
sausjes en een bittergarnituur. Voor 
informatie en afspraak kunt u bellen 
met 053 - 4353548. 

Kinderfeestje geven?
Wilt u een kinderfeestje geven voor 
uw kind? Op vrijdagmiddag is er de 
gelegenheid om het verjaardagfeestje 
van uw kind te vieren. Wij doen dan 
spelletjes of creatief. De kosten hiervan 
bedragen € 6,00 p.p. incl. chips, ranja en 
patatjes. 

Kinderdisco 
Elke 2e vrijdag van de maand, na de 
zomervakantie, is er een gezellige 
kinderdisco voor kinderen van 4 tot 

12 jaar met leuke muziek van 18.30 - 
20.00 uur. 

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 €2,50 per stuk, de 
briefjes voor de hoofdprijs kosten €1,50 
per stuk. De hoofdprijs is tijdelijk 2x 
€27,50 . Zaal open 18.30 uur.
15 en 22 juli

JEUGDVIVA
Viva van 18 juli t/m 22 juli met een leuk 
programma voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar.

EXTRA ACTIVITEITEN
Naast de Vivaweek zijn er ook extra 
dagen waarop uw kind van harte 
welkom is: 
26 juli: 
Talentfabriek 053, 13.00-15.00 uur
28 juli: 
Nuso, 10.00-12.00 uur
9 augustus: 
Circus, 13.00-15.00 uur
11 augustus: 
Cardiodrums, 13.00-15.00 uur
25 augustus: 
AWA, 10.00-11.30 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 €25,00. Verder 
boodschappen, vleesschotels en koffie. 
Zaal open 18:00 uur. Aanvang 19.30 uur.
vrijdag 1 juli en 2 september

DANSCURSUS
Elke vrijdag wordt er een danscursus 
gegeven onder onder deskundige leiding.  
Er worden diverse dansen geleerd waar 
onder de quickstep, Engelse wals, tango, 
cha cha enz. Kosten: € 3,00
Koffie/thee en enkele hapjes gratis
Aanvang: 20.00 uur

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Met gratis hapjes, 
koffie/thee en een kleine bingo
Entree: €3,00. Zaal open 18.30 uur
Aanvang 19.30 uur.
9 juli en 23 juli

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. 

EXTRA ACTIVITEITEN
3 , 10 en 17 augustus van 10 tot 15 uur

VIVAWEEK
22 tm 26 augustus

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

DONDERDAG
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

VRIJDAG
09:00-13:00 - Tekenclub
Kinderdisco - Iedere 3e vrijdag in de 
maand. Voor meer info zie Facebook: 
Speeltuin Kozakkenpark

EXTRA ACTIVITEITEN
20 juli Talentfabriek 053 (Dansen) 
13:00 - 15:00 uur
21 juli Circus Tijdgeest  
13:00 - 15:00 uur
26 jul Tetem 
10:30 - 12:00 uur
28 jul Nuso (Bus met diverse spelletjes) 
13:00 - 15:00 uur 
9 aug Cardio drums (Drummen op 
skippyballen) 
13:00 - 14:30 uur

16 aug AWA (Buitensporten) 
10:00 - 11:30 uur

VIVAWEEK
Tweede week zomervakantie,  
25t/m 29 juli. Voor kinderen vanaf  
4 tot en met 12 jaar. Entree en overblijf 
zijn gratis De kinderen krijgen eten  
van de tuin. Tijden 10:00 - 12:00 uur 
en 13:00 - 15:00 uur.

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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Het ruimt weer lekker op 
in Het Zonnehuuske

Mike heeft voor ons even flink de 
handen uit de mouwen gestoken en 
is druk bezig geweest om wat kasten 
in elkaar te zetten, waaronder een 
vakkenkast die voor ons echt ideaal 
is. Nu nog op zoek naar een aantal 
bakken die erin passen, dan kunnen 
we dat ook weer wegvinken van ons 
lijstje.

Na de minimarkt, waar we van hebben 
genoten, was het even wat rommeliger, 
maar dat is nu weer lekker opgeruimd.
Gerry heeft inmiddels haar gewonnen 
pakket opgehaald. Op de minimarkt 
kon men een lootje kopen bij All4free 
(gelijk het goede doel steunen) en kans 
maken op de boodschappenmand. 
Gerry, namens ons allen gefeliciteerd 
met jou prijs.

Na aanleiding van de markt hebben we 
daarna nog iemand blij mogen maken 
met een mini-oventje, die opgehaald is 
bij Het Zonnehuuske. Ook was er een 
prijsvraag in ‘t Proathuus waar mensen 
het aantal pepernoten kon raden en 
de winnaars hebben inmiddels ook 
bericht ontvangen. Ook jullie uiteraard 
gefeliciteerd met jullie prijzen.

Hoe geweldig leuk was het om te zien 
hoe iedereen zich vermaakt heeft. Wij 
hebben er in ieder geval van genoten. 
Op naar de volgende minimarkt, het 
was zeker voor herhaling vatbaar.

Normaal gesproken kunnen we geen 
grote meubels aannemen, daarvoor 
hebben we geen opslagruimte, maar 
soms werkt het geluk een beetje mee.
Zo had er iemand een bed nodig 
en kreeg ik in dezelfde week één 
aangeboden. Hoe heerlijk dat het 
alsnog snel geregeld kon worden. 
Soms is de weg wat hobbeliger, maar 
als het dan ineens toch lukt, is dat 
toch echt geweldig. En als er dan ook 
nog een bericht komt hoe dankbaar 
men ermee is, dat maakt ons ook blij. 
Super! Mochten we iets niet hebben 
in Het Zonnehuuske, dan zoeken we 
altijd mee. Wat er vandaag niet is, kan 
er morgen ineens wel zijn. Zo mochten 
we ook een douchestoel ontvangen 
en ik weet zeker dat we hiermee weer 
iemand gelukkig kunnen maken.

Ook kregen we weer via een andere 
organisatie een bericht of we konden 
helpen met een voedselpakket. In Het 
Zonnehuuske was niet zoveel voorraad 
meer en zo heeft All4free een geweldig 
pakket op transport gezet zodat we 
de volgende dag deze mensen konden 
verblijden met een compleet pakket.

Mocht u nog houdbare producten in 
de kast hebben staan die niet meer 
gebruikt worden (maar nog wel goed 
zijn) dan zou u er ons heel blij mee 
maken, zodat we weer een kleine 
voorraad hebben. Hiermee kunnen we 
dan deze mensen weer even op weg 
helpen.

Zo werden we ook verrast door Fred 
met heerlijke groentes en fruit. En 
daar bovenop kwam All4free met 
weer andere groentes, fruit en zelfs 
heerlijke eitjes vers van de boer. Daar 
wordt je toch blij van. Deze hebben 
we verdeeld onder de leden en buren. 
Heerlijke, verse gezonde pakketjes 
en vele blije gezichten. Altijd fijn zo’n 
gezonde lekkere verrassing. Nogmaals 
super bedankt!

Het kastje in ‘t Proathuus is weer 
aangevuld met menstruatie/
incontinentie producten, dus mocht 
men niet de financiën hiervoor hebben, 
dan kan/mag men deze hieruit 
halen (gratis uiteraard). Ook bij Het 
Zonnehuuske staat zo’n kastje. Mocht 
u vragen hebben, dan zullen Elisa, 
Zandra of Patricia u graag te woord 
staan.

Op de supportpagina van All4free 
staan weer leuke cadeautje voor juf/
meester voor een leuk prijsje. Mocht u 
nog wat zoeken, neem eens een kijkje 
op supportall4free. U steunt dan gelijk 
het goede doel met u aankoop.

De zomervakantie komt eraan en 
de tijd gaat sneller dan verwacht. 
Zo werken we vast vooruit met de 
verjaardagscadeautjes voor de kindjes 
die in de zomervakantie jarig zijn, 
zodat we deze op tijd mee kunnen 
geven. Ook wij hebben vakantie en zijn 
dan wel bereikbaar voor hulp en nood-

aanvragen. Dit gaat natuurlijk gewoon 
door. 

We sluiten dit artikel af met een 
mooie, geweldige donatie die vanuit de 
anonieme donateur uit de wijk komt. We 
mochten badkleding uitzoeken. Alles 
nieuw en het varieerde van dames en 
heren badkleding tot zwemschoenen 
en zelfs wat zomerkleding voor de 
heren en zwemspulletjes.
In één woord geweldig! 

Lieve donateurs, we danken jullie 
allemaal voor de geweldige prachtige 
donaties die we hebben mogen 
ontvangen. Alle mooie kleding, 
spulletjes en speelgoed. We zijn er 
ontzettend blij mee en alle geweldige 
vrijwilligers ontzettend bedankt voor 
jullie hulp en inzet.
Tot gauw in Het Zonnehuuske.

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 Bibliotheek Enschede doet mee aan Zomerlezen
In de maanden juni, juli en augustus 
doet de Bibliotheek Enschede mee aan 
Zomerlezen, de jaarlijkse campagne van 
CPNB. Deze campagne is erop gericht om 
lezers op de Bibliotheek te wijzen en om 
ze te helpen bij het kiezen van boeken 
voor aankomende zomer. De Bibliotheek 
Enschede laat aan haar publiek zien dat 
het tijd is voor ontspannen Zomerlezen. 

WAT SPEELT ER NOG 
MEER TIJDENS ZOMERLEZEN
De gehele zomermaanden staat de vraag 
‘’Welk boek pak jij deze zomer?’’ centraal. 
Zomerlezen Ambassadeur Matthijs 
van Nieuwkerk pakt Zeer fijne boy van 
Gerard Reve erbij. Vanaf halverwege 
juli besteden we extra aandacht aan 

spannende boeken, romantische boeken 
en non-fictie. De mooiste boeken 
voor deze zomer zijn te vinden in de 
Bibliotheek Enschede! 

LEZEN IS IN DE ZOMER POPULAIR
Heel veel Nederlanders geven aan dat ze 
graag willen lezen, alleen komt het er niet 
van. Gelukkig is er de zomer. Voor velen 
hét moment om te lezen. Wist je dat 
boeken de meest populaire mediasoort in 
de zomer zijn? Het boek scoort dan hoger 
dan social media, muziek, tijdschriften  
en tv! 

WAT BIEDT EEN LIDMAATSCHAP 
BIJ DE BIBLIOTHEEK
De Bibliotheek Enschede biedt onder 

meer boeken, e-books, tijdschriften 
en activiteiten voor kinderen en 
volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar 
is het lidmaatschap gratis. Niet-leden 
kunnen gebruikmaken van de collectie en 
van activiteiten in de Bibliotheek. Alleen 

voor het lenen van boeken en andere 
materialen is een lidmaatschap nodig. 

Kijk voor meer informatie op de website 
van de Bibliotheek Enschede: 
www.bibliotheekenschede.nl



Op woensdag 11 mei kon het jaarlijkse 
reisje van de Zonnebloem Twekkelerveld 
eindelijk weer doorgaan en met een 
bijdrage vanuit de Wijkbudgetten ook 
nog voor een mooie prijs. Wat een geluk, 
we hadden er prachtig weer bij!

Om 12.30 uur reden er 2 bussen voor 
bij Livio van ter Beek Reizen. Na een 

prachtige route arriveerden we bij 
restaurant Seeblick, waar de koffie klaar 
stond met natuurlijk een stuk heerlijk 
Duits gebak. De omgeving was prachtig 
en velen maakten even een korte 
wandeling of namen gezellig plaats op 
een van de vele bankjes aan het water, 
genietend van het zonnetje.

Daarna weer in de bus en op naar 
Weerselo. Onderweg vertelden de 
chauffeurs leuke weetjes over de dorpen 
en de omgeving. Bij restaurant Ensink 
genoten we van een heerlijk 3-gangen 
diner.

Om 20.00 uur waren we weer terug in 
Enschede moe, maar voldaan.

Het was een zeer geslaagde en gezellige 
middag, waarvan iedereen intens 
genoten heeft.

OOK ZIN GEKREGEN IN ONZE 
ACTIVITEITEN ALS VRIJWILLIGER?
Mail dan naar 
zonnebloemtwekkelerveld@gmail.com

Reisje Zonnebloem Twekkelerveld

Van Piest naar Piest XXL 
PIEST ONDERGAAT GRONDIGE FACELIFT

De afgelopen maanden hebben we onze 
showroom aanzienlijk uitgebreid. Zowel 
de elektronicawinkel als fietsenzaak 
hebben een grondige facelift gekregen. 
Met de nieuwe aankleding van de 
winkel zijn we klaar voor een frisse 
winkelervaring en gaan we op naar ons 
100 jarig bestaan!

Inmiddels is ook onze vernieuwde 
webshop in de regio Twente op de kaart 
gezet. Dus 7 dagen in de week én 24 
uur per dag kan iedereen bij PIEST.nl 
shoppen! Kenmer- kend voor Piest XXL 
zijn de enorme keuze in modellen zowel 
voor elektronica als voor fietsen en 
elektrische fietsen.

Ondernemen is anticiperen, blijft ons 
motto. We in- vesteren in duurzaamheid 
met een nieuw plafond met LED-
verlichting. Verduurzaming zal ook plaats 
vinden door middel van zonnepanelen op 
het dak van ons win- kelpand.

Anticiperen is ook investeren in de 
technisch opleidin- gen van ons 
personeel. We continueren onze relatie 
met witgoed leverancier als Service 
partner van Miele, Samsung, Bosch, Jura, 
AEG, Whirlpool, Siemens. Bent u klant bij 
Piest dan kunt u altijd gebruik maken van 
onze service afdeling. Wel zo prettig als 

je onverwachts een probleem met een 
apparaat ervaart. Anticiperen betekent 
ook dat we rechtstreeks contact hebben 
met alle grote merken.

We kunnen daarom direct schakelen 
in ons assortiment en investeren in 
voorraden, zodat u bij ons niet hoeft te 
wachten op de levering van een nieuwe 
inbouwvaatwasser of inbouw inductie 
kookplaat.

Onze inbouwspecialisten zijn dagelijks 
bezig inbouw apparatuur in nieuwe of 
bestaande keukens te plaatsen. Hebt u 
daarbij hulp nodig? Dan hebben wij een 
gratis inmeetservice aan huis.

Onze fietsenwinkel is de afgelopen 
maanden voorzien van een nieuwe 
werkplaats. Hierin kan elk onderhoud, 
vakkundig worden uitgevoerd. Hoewel 
bekend is dat de levering van E-bikes
onder druk staat, hebben wij meestal voor 
iedereen di- rect een mooie (elektrische) 
fiets uit voorraad leverbaar. Dus wil je 
morgen op een nieuwe (elektrische) fiets 
onze winkel uit fietsen dan kan dat! Kom 
vrijblijvend langs voor een proefrit en wij 
helpen u graag!

Tenslotte anticiperen we op het gebied 
van elektronica misschien nog wel het 

meest. De nieuwste modellen 2022 
van Samsung, LG, Philips en Sony zijn 
afgelopen weken bij ons binnen gekomen. 
De presentatiewanden zijn opnieuw 
ingericht en alle nieuwe televisies zijn 
klaar om bewonderd te worden. De 
nieuwste OLED’s, Nano LED’s, en QLED 
tv’s zijn direct leverbaar. In de Sonos 
Experience Room kunt u altijd terecht 
voor een geluids- demonstratie.

Uiteraard kun je tegenwoordig overal je 
produkten kopen, echter bij Piest XXL 
doen we ons best u altijd dat extra beetje 
service en advies te geven, dat prettig is 
bij de aankoop. Daarnaast zijn we groot 
genoeg om concur- rerende prijzen te 
hanteren. Dit is in onze visie ook een 
absolute vereiste, op weg naar ons 100 
jarig bestaan.

Vakkundig advies 

Premium Service  

Directe levering
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Van Piest naar Piest XXL
Piest ondergaat grondige facelift

De afgelopen maanden hebben we onze showroom aanzienlijk uitgebreid. Zowel de elektronicawinkel als 
fi etsenzaak hebben een grondige facelift gekregen. Met de nieuwe aankleding van de winkel zijn we klaar voor 
een frisse winkelervaring en gaan we op naar ons 100 jarig bestaan!

Inmiddels is ook onze vernieuwde webshop in de regio 
Twente op de kaart gezet. Dus 7 dagen in de week én 24 
uur per dag kan iedereen bij PIEST.nl shoppen! Kenmer-
kend voor Piest XXL zijn de enorme keuze in modellen 
zowel voor elektronica als voor fi etsen en elektrische 
fi etsen.

Ondernemen is anticiperen, blijft ons motto. We in-
vesteren in duurzaamheid met een nieuw plafond met 
LED-verlichting. Verduurzaming zal ook plaats vinden 
door middel van zonnepanelen op het dak van ons win-
kelpand.

Anticiperen is ook investeren in de technisch opleidin-
gen van ons personeel. We continueren onze relatie 
met witgoed leverancier als Service partner van Miele, 
Samsung, Bosch, Jura, AEG, Whirlpool, Siemens. Bent u 
klant bij Piest dan kunt u altijd gebruik maken van onze 
service afdeling. Wel zo prettig als je onverwachts een 
probleem met een apparaat ervaart. 

Anticiperen betekent ook dat we rechtstreeks
contact hebben met alle grote merken. 
We kunnen daarom direct schakelen 
in ons assortiment en investeren in 
voorraden, zodat u bij ons niet hoeft te 
wachten op de levering van een nieuwe 
inbouwvaatwasser of inbouw inductie 
kookplaat.

Onze inbouwspecialisten zijn dagelijks 
bezig inbouw apparatuur in nieuwe of 
bestaande keukens te plaatsen. Hebt u 
daarbij hulp nodig? Dan hebben wij een 
gratis inmeetservice aan huis.

Onze fi etsenwinkel is de afgelopen 
maanden voorzien van een nieuwe 
werkplaats. Hierin kan elk onderhoud, 
vakkundig worden uitgevoerd. Hoewel 
bekend is dat de levering van E-bikes 

onder druk staat, hebben wij meestal voor iedereen di-
rect een mooie (elektrische) fi ets uit voorraad leverbaar. 
Dus wil je morgen op een nieuwe (elektrische) fi ets onze 
winkel uit fi etsen dan kan dat! Kom vrijblijvend langs 
voor een proefrit en wij helpen u graag!

Tenslotte anticiperen we op het gebied van elektronica 
misschien nog wel het meest. De nieuwste modellen 
2022 van Samsung, LG, Philips en Sony zijn afgelopen 
weken bij ons binnen gekomen. De presentatiewanden 
zijn opnieuw ingericht en alle nieuwe televisies zijn klaar 
om bewonderd te worden. De nieuwste OLED’s, Nano 
LED’s, en QLED tv’s zijn direct leverbaar. In de Sonos 
Experience Room kunt u altijd terecht voor een geluids-
demonstratie.

Uiteraard kun je tegenwoordig overal je produkten 
kopen, echter bij Piest XXL doen we ons best u altijd dat 
extra beetje service en advies te geven, dat prettig is bij 
de aankoop. Daarnaast zijn we groot genoeg om concur-
rerende prijzen te hanteren. Dit is in onze visie ook een 
absolute vereiste, op weg naar ons 100 jarig bestaan.

9Op zaterdag 9 juli 2022 houdt de 
Loakstenencommissie van de 
Historische Sociëteit Enschede-
Lonneker (SHSEL) een publieks-
activiteit bij de Viermarkenlinde in het 
Abraham Ledeboerpark. 

Er wordt een informatiepaneel onthuld 
en toegelicht, en aansluitend wordt er 
een fietstocht van ca. 20 km gemaakt 
met alle belangstellenden uit Enschede 
en omstreken.

In de bijlage vindt u de uitnodiging en 
een korte toelichting (persbericht). 
De Loakstenencommissie zou het op 
prijs stellen als u in uw (digitale) krant, 
nieuwsbrief en/of agenda aandacht 
aan dit evenement zou besteden.

Met vriendelijke groet,
namens de Loakstenencommissie,
Wilma de Hoog

Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) bij de Viermarkenlinde



 

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

MAIKEL

W
W
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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.

Verduurzamen doen we samen.  

Zet in april, mei of juni je woning

bij ons in de verkoop en win gratis

zonnnepanelen inclusief installatie!

extramakelaars.nl

WIN GRATIS 
ZONNEPANELEN
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Je kent het vast wel: Het hele jaar hard 
gewerkt en echt toe aan vakantie. Je tilt 
de laatste zware koffer in de auto en 
het schiet in je rug. Aangekomen op je 
vakantiebestemming kom je met moeite 
uit de auto van de pijn in je rug en maak 
je je zorgen of je morgen wel uit bed kunt 
komen met deze rugpijn. Of je bent al op 
vakantie en maakt een misstap bij een 
potje beachvolleybal waardoor je een 
enkelblessure oploopt.

Een blessure tijdens je vakantie is het 
laatste waar je op zit te wachten. Je 
wil graag zo snel mogelijk antwoord 
op je vragen: Is het ernstig? Moet ik 
professionele hulp gaan zoeken? Wat 
kan ik zelf doen om ervoor te zorgen dat 
ik snel herstel van deze blessure?” 

Een fysiotherapeut kan antwoord geven 
op deze vragen, maar je hebt geen zin 
om buiten je vertrouwende omgeving of 
in een ander land een fysiotherapeut te 
gaan zoeken. Online fysiotherapie kan 

dan uitkomst bieden tijdens je vakantie. 
Wij doen dit via een online of telefonisch 
consult. Je kunt dan al je vragen stellen 
en je krijgt een diagnose en uitleg waar je 
direct mee aan de slag kunt. Via de mail 

kan de fysiotherapeut van Fysiotherapie 
de Bleek oefeningen meegeven waardoor 
je meteen met je klacht aan de slag kunt 
gaan. Dat kan gewoon met je mobiele 
telefoon of laptop op een plaats en tijd 
die jou het beste uitkomt.

Je zorgverzekeraar vergoed een 
telefonisch consult mits je aanvullend 
verzekerd bent. Dus heb je klachten op 
vakantie die niet kunnen wachten tot 
je thuis bent, wij zijn op iedere werkdag 
telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 
17.00 uur.

Fijne vakantie gewenst,
Fysiotherapie de Bleek/
Gezondheidscentrum Twekkelerveld 
Tel: 053 4358992

Nieuws van de Wijkbudget Commissie Twekkelerveld
Een half jaar is al weer bijna voorbij 
van dit speciale jaar 2022, zo kunnen 
we het nu al wel noemen. Na alle 
beperkingen wegens Corona hebben 
we nu te maken met extreme 
kostenstijgingen van voedsel en 
energie.

In het bijzonder de vele bewoners van 
onze wijk Twekkelerveld die van een 
zeer klein budget moeten rondkomen 
is dit een zeer grote zorg.

Wij als Wijkbudgetcommissie hopen 
toch met allerlei ondersteunende acties 
en hulp aan diverse hulporganisaties 
hier en daar verlichting in de financiële 
perikelen te kunnen geven. 

Diverse organisaties zijn te vinden in  
‘t Proathuus. De drempel is zeer laag  
voor bewoners, met wat voor proble-
men dan ook. U vindt hier zeker een 
organisatie die U kan helpen een weg 
te vinden in Uw persoonlijke situatie.

Het Zomerfestival was op 11 juni een 
groot succes, met veel activiteiten en 
muziek was dit voor veel bewoners 
van onze wijk een gezellige middag en 
avond. Zeker voor herhaling vatbaar en 
wederom zal de Wijkbudgetcommissie 
haar medewerking hieraan graag weer 
verlenen.

De zonnebloem organisatie heeft 
een mooie tocht door het Twentse 
land kunnen aanbieden en met onze 
financiële ondersteuning was dit 
eindelijk na Corona weer mogelijk. 
(elders in de krant een verslag met 
foto van deze dagtocht).

Ook Het Zonnehuuske heeft weer 
diverse activiteiten kunnen ontwik-
kelen voor de minderbedeelden in 
onze wijk , dit soort organisaties zullen 
wij graag ook in de toekomst willen 
blijven steunen.

Op 12 juni heeft de tocht Big Smile for 
a Child plaatsgevonden 40 tot 50 kids 
hebben de dag van hun leven mogen 
meemaken in de mooiste Trikes  
en zijspan motoren van deze vereni-
ging. Ook volgend jaar hoopt de Wijk- 
budgetcommissie dit geweldige evene- 
ment weer mede mogelijk te maken.

Initiatieven om onze wijk weer verder 
op te vrolijken en te verfraaien worden 
door ons gesteund. Heeft U ideeën om 
deze te realiseren laat het ons weten via 
ons mailadres wijkbudgetaanvraag@
twekkelerview.nl en wij zijn er zeker 
van dat wij U daarmee kunnen helpen.

Ideeën of plannen om de minder 
bedeelde bewoners van onze wijk te 
ondersteunen en te helpen, willen wij 
waar mogelijk ook graag ondersteunen, 
dus neem contact met ons op! Wij zijn 
er voor alle inwoners van onze mooie 
wijk.

Wij hopen dat de aanvragen binnen-
stromen, ook al wordt er niet vergaderd 
de komende zomermaanden maar via 
Whats App houden de commissieleden 
contact met elkaar om indien nodig 
ook in deze periode aanvragen af te 
kunnen handelen, aan ons zal het niet 
liggen om snel te reageren zodat de 
acties van de grond kunnen komen. 

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

Fysiotherapie tijdens je vakantie

FC Twente is ook supporter van jou 
en daarom hebben we een ontzettend 
leuk en gratis aanbod voor jou en je 
kind of kinderen. De kinderen moeten 
minimaal 4 jaar zijn of je moet oppas 
kunnen regelen voor je kinderen 
jonger dan 4 jaar. We gaan samen 
met jullie leuke, gezellige en sportieve 
activiteiten doen, werken aan jullie 
gezondheid en aan andere doelen die 
je zelf belangrijk vindt. 

18 weken komen we 2x per week 
bij elkaar bij Nääs Korfbal aan de 

Roessinghbleekweg 30 in Enschede. 
Op de dinsdag ochtend komen de 
ouders zonder de kinderen en gaan 
we lekker een uurtje bewegen en 
verschillende sporten uit proberen en 
daarnaast allerlei thema’s (gezond 
bewegen, gezonde voeding, goed voor 
jezelf zorgen, ontspannen, slapen, 
vrijwilligerswerk, werk, financiën, 
opvoeding, enz. ) Op de maandag 
middag na schooltijd komen jullie met 
de kinderen en gaan we allemaal leuke 
sport en spel activiteiten doen maar 
ook muziek maken en uitstapjes.

Je krijgt een T shirt en sjaal van FC 
Twente en we gaan met de hele groep 
naar een wedstrijd in het FC Twente 
stadion. 

We starten in september wanneer 
de groep vol is. Als je je inschrijft 
verwachten we ook dat je er iedere 
week 2x bent (of je bij ons afmeldt 
als er dringende redenen zijn) en het 
traject af maakt. Het is erg leuk om 
met de groep allerlei leuke en gezonde 
activiteiten te doen en samen te koken. 
Na de 18 weken voel je je fitter, heb 

je veel plezier gehad met je kinderen 
en heb je veel tips gekregen voor een 
gezonde leefstijl en hulp gehad bij jouw 
doelen. 

Meer informatie en een tv serie over 
Supporter van Elkaar vind je op https://
www.fctwentesupportervanelkaar.nl/ 

Wanneer je vragen hebt of je aan wilt 
melden om mee te doen stuur een 
mailtje naar Laura: l.hofte@fctwente.
nl of r.platvoet@fctwente.nl

FC Twente - Supporter van Elkaar



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

woensdag 13 juli 2022 20:00 uur
DRI3MAN: WOODSTOCK FAREWELL 
CONCERT
DRI3MAN bestaat uit de vrienden Ferry 
van Leeuwen, Nick Bult en Lo van Gorp. 
Gedurende de crisis hebben zij twee 
jaar lang livestreams gemaakt vanuit de 
Woodstock Recording Studio in Enschede. 
Een mooie manier om toch muziek 
te kunnen maken met fantastische 
gastartiesten in een geweldige studio!

vrijdag 22 juli 2022 17:00 uur
BESLOTEN FEEST!
Deze avond is Mystiek afgehuurd voor 
een besloten feest. Bij ons is alles 
mogelijk en we denken graag met je 
mee. Geen wens of verzoek is ons te 
gek en we zullen er dan ook alles aan 
doen om jouw wensen te vervullen. 
Op onze professionele locatie is alles 
aanwezig: de benodigde apparatuur, 
eten, drinken en een top sfeer. Oftewel: 
alle mogelijkheden voor een geweldige 
bruiloft, een gezellig familiefeest, of 
een uitzinnige verjaardag.

zondag 21 augustus 2022 15:45 uur
NIXTIEK: ATOMIC 44’S (USA)
Vrienden van NiX presenteert :Atomic 
44’s (USA) Orange County frontmannen 
Johnny Main (oprichter van The 44s) 
- gitaar en zang, en Eric VonHerzen - 
Harmonica (oprichter van de Atomic 
Road Kings), hebben hun talenten 
gebundeld tot een nieuwe formidabele 
krachtige formatie waarmee je 
rekening moet houden als het gaat 
om Amerikaanse Roots-muziek: The 
‘‘Atomic 44’s’’. 

zaterdag 27 augustus 2022 20:00 uur
BESLOTEN FEEST!
Deze avond is Mystiek afgehuurd voor 
een besloten feest. Bij ons is alles 
mogelijk en we denken graag met je 
mee. Geen wens of verzoek is ons te 
gek en we zullen er dan ook alles aan 
doen om jouw wensen te vervullen. 
Op onze professionele locatie is alles 
aanwezig: de benodigde apparatuur, 
eten, drinken en een top sfeer. Oftewel: 
alle mogelijkheden voor een geweldige 

bruiloft, een gezellig familiefeest, of 
een uitzinnige verjaardag. 

vrijdag 2 september 2022 20:00 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
DE GRIEZELIG GEZELLIGE DINNER-
SHOW Hoeveel onheilspellende 
gebeurtenissen 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! 

zaterdag 3 september 2022 20:00 uur
BESLOTEN FEEST!
Deze avond is Mystiek afgehuurd voor 
een besloten feest. Bij ons is alles 
mogelijk en we denken graag met je 
mee. Geen wens of verzoek is ons te 
gek en we zullen er dan ook alles aan 

doen om jouw wensen te vervullen. 
Op onze professionele locatie is alles 
aanwezig: de benodigde apparatuur, 
eten, drinken en een top sfeer. Oftewel: 
alle mogelijkheden voor een geweldige 
bruiloft, een gezellig familiefeest, of 
een uitzinnige verjaardag. 

don. 8 september 2022 19:00 uur
MOORDSPEL
Jack’s Road House Ontrafel samen met 
je vriendengroep, familie of collega’s 
complotten bij dit Moordspel. Laat je 
meeslepen in een web van complotten 
en ontdek dat iedereen verdacht 
is. Leer elkaar nog beter kennen en 
kijk hoe goed jullie op elkaar zijn 
ingespeeld. De ideale avond wanneer 
je teambuilding met een bedrijfsuitje 
wilt combineren of een avond met je 
vrienden of familie om nog lang over 
na te praten.

Programma Mystiek Theater

  

Maak kennis met ons aanbod:  van tekenen/schilderen tot wandelen; 
van bridge tot taalcursussen;  van klassieke muziek tot beleggen; 

van kunstbeschouwing tot yoga;  van fietstochten tot genealogie enz. 
Te veel om op te noemen. 

Alle informatie op onze website www.55plus-enschede.nl 

OPEN DAG

Wij bieden meer dan 60 
activiteiten en cursussen 
per week aan voor alle 
Senioren van Enschede

 en omgeving

Zaterdag 
13 augustus 2022
10.00 - 15.00 uur

Schuttersveld 17 - Enschede  (achter de Welkoop)  

Er is voldoende

gratis
parkeer

gelegenheid

U kunt werkstukken van 
onze deelnemers kopen zoals 

schilderijen, kaarten, breiwerk etc.
U kunt ook meedoen met diverse korte workshops.

samen actief

donderdag 23 juni
15.00 uur Film Elvis Première
15.15 uur Film Mothering Sunday
15.30 uur Film Hit the Road
18.45 uur Film Il Buco première
19.00 uur Film Nowhere special première
19.15 uur Film Bergman Island Laatste Week
20.45 uur Film Elvis
21.00 uur Film Wheel of Fortune and Fantasy
21.30 uur Film Crimes of the Future Laatste

Week

vrijdag 24 juni
15.15 uur Film Elvis
15.30 uur Film Nowhere special
18.45 uur Film Hit the Road
19.00 uur Film El Buen Patrón
20.45 uur Film Elvis
21.30 uur Film Men

zaterdag 25 juni
14.30 uur Film Twente op Film: Zo Doo

Wiejleu Dat
15.00 uur Film Elvis
18.40 uur Film Hit the Road
19.00 uur Film El Buen Patrón
19.15 uur Film Nowhere special
20.45 uur Film Elvis mini-concert en after

party
21.15 uur Film Wheel of Fortune and Fantasy
21.30 uur Film Men

zondag 26 juni
13.00 uur Film Nowhere special
13.15 uur Film Il Buco
15.00 uur Film Elvis
15.15 uur Film Hit the Road
15.30 uur Dans Leerlingen dansen Flamenco
19.30 uur Film Wheel of Fortune and Fantasy

(ENG SUBS) ENG subs
19.45 uur Film Men
20.00 uur Film Crimes of the Future Laatste

vertoning

maandag 27 juni
14.45 uur Film Nowhere special
15.00 uur Film Twente op Film: Zo Doo

Wiejleu Dat
19.30 uur Film Koolhovens Keuze: Eurocrime

Filmcollege
19.45 uur Film Elvis
20.00 uur Film Il Buco

dinsdag 28 juni
15.00 uur Film El Buen Patrón
19.30 uur Film Elvis
19.45 uur Film Nowhere special
20.00 uur Cinema Unfiltered Cinema Unfiltered:

Clerks

woensdag 29 juni
14.45 uur Film Mothering Sunday
15.00 uur Film Twente op Film: Zo Doo

Wiejleu Dat
15.15 uur Film Bergman Island Laatste

vertoning
19.30 uur Film Elvis
19.45 uur Film Wheel of Fortune and Fantasy
20.00 uur Film Hit the Road

do 23 jun t/m wo 29 jun

deze week bij concordia: DOUBLET, Artist in the world, 24/7 videokunst, Creo collective,

MeetUs & Mini concert + afterparty bij Elvis.Schoolvakanties Noord Nederland 2022 en 2023
ZOMERVAKANTIE  

16 juli t/m 28 aug 2022

HERFSTVAKANTIE  

15 t/m 23 okt 2022

KERSTVAKANTIE  

24 dec 2022 t/m 8 jan 2023

VOORJAARSVAKANTIE  

25 feb t/m 5 maart 2023

MEIVAKANTIE  

22 april t/m 7 mei 2023



Vrijwilligersprijs 2022 voor 
Stichting Samen Twekkelerveld 13Dinsdag 7 juni was het dan zover, de 

uitreiking van de vrijwilligersprijs 
2022 door M-pact via Gemeente 
Enschede.

Samen Twekkelerveld was 1 van de 
genomineerden. Dit vonden wij al erg 
spannend en een opsteker op zich. 
We hebben via social media, whats 
app zoveel mensen gevraagd het 
bericht te delen en te stemmen op 
Samen Twekkelerveld. Onze voorzitter 
Louis van Roden is een dag eerder 
teruggekomen van vakantie hiervoor. 
Alleen de nominatie op zich vonden we 
al spannend. Tussen de nominaties 
zaten ook grotere organisaties dus we 
achtten de kans klein om te winnen.

Dus op 7 juni gingen we met een dosis 
gezonde spanning naar de uitreiking 
bij Prismare. Na wat informatie over 
deze jaarlijkse terugkerende uitreiking 
was het tijd om de prijzen bekend te 
maken. Met het opnoemen van de 
3e en de 2e prijs stijgt toch wel de 
spanning maar we hadden allemaal 
zoiets van, helaas. Geen prijs voor ons.

En dan stijgt de spanning nog meer 
want de prijswinnaar voor de 1e 
prijs is....Stichting. Even pauze.....
dan Samen....nog meer spanning en 
dan het verlossende laatste woord 
Twekkelerveld. Yeah...we hebben de 1e 
prijs gewonnen. We zijn verbaasd, blij 
en hebben er eigenlijk geen woorden 
voor. Het is niet waar...wij hebben 
gewonnen, hoe dan! Onze voorzitter 
neemt de prijs in ontvangst en mag 
nog een woordje doen. Hij was er nog 
een beetje beduusd van en onder de 

indruk van het winnen van de prijs. 
Maar het is hem toch gelukt om iets 
te vertellen over onze stichting en wat 
we doen in de wijk samen met onze 
vrijwilligers en wijkbewoners.

Daarna mocht hij bij 1twente nog wat 
komen vertellen.

We zijn superblij en trots op deze 
prijs en willen iedereen bedanken 
die op welke manier dan ook een 
bijdrage heeft geleverd voor het 

winnen van de prijs. Zonder 
vrijwilligers en wijkbewoners hadden 
we dit niet kunnen bewerkstelligen. 
Dit is een mooie opsteker voor ons en 
geeft ons het gevoeld dat we op de 
goede weg zijn. 

We gaan een bestemming zoeken 
voor het mooie geldbedrag dat bij de 
prijs hoort. Een bestemming waarmee 
we onze vrijwilligers kunnen laten zien 
hoe dankbaar en blij we zijn met hun 
inzet, hulp en tijd.

35 jarig jubileum van Circus Tijdgeest
GASTEN UITNODIGING: 
WAAR:
G.J. van Heekpark te 
Enschede.

WANNEER:
25-7-2022  t/m 29-7-2022 
van 10 tot 15 uur.

KOSTEN:
-  € 1,00 p.p. per dagdeel 

(ochtend of middag).
-  € 2,00 p.p. hele dag.
Lunch zelf meenemen.

OVERNACHTEN:
€50,- p.p. hele week 
inclusief lunch en diner. 
Graag opgeven via 
onderstaand email adres. 

BIJZONDERHEDEN TIJDENS DE 
JUBILEUM WEEK:
-  1e Generale Repetitie 

Voorstelling: 
28-7-2022 om 19 uur.

-  2e Generale Repetitie 
Voorstelling: 
29-7-2022 om 15 uur.

-   Officiële Eind Voorstelling: 
29-7-2022 om 19 uur.

AANMELDEN / VRAGEN:
info@circustijdgeest.nl

Zoek ons op, op Facebook/
Instagram onder de naam:
Circus Tijdgeest (Enschede) 

VRIJWILLIGERS UITNODIGING:
WAAR:
G.J. van Heekpark te 
Enschede.

WANNEER:
Tent opbouwen: 23-7-22.
Workshops: 25-7-2022  
t/m 29-7-2022 van  
10-15 uur.
Tent afbouwen: 31-7-22.

KOSTEN:
-  € 1,00 p.p. per dagdeel 

(ochtend of middag).

-  € 2,00 p.p. hele dag.
Lunch zelf meenemen.

OVERNACHTEN:
€50,- p.p. hele week 
inclusief lunch en diner. 
Graag opgeven via 
onderstaand email adres. 

BIJZONDERHEDEN TIJDENS DE 
JUBILEUM WEEK:
-  1e Generale Repetitie 

Voorstelling: 
28-7-2022 om 19 uur.

-  2e Generale Repetitie 
Voorstelling: 
29-7-2022 om 15 uur.

-  Officiële Eind Voorstelling: 
29-7-2022 om 19 uur.

-  Vrijwilligers Barbecue: 
30-7-2022 om 18 uur.

Binnen de wijk Twekkelerveld/
Rigtersbleek staat onze kleinschalige 
woonvorm de Cypressenhof (Hengelose-
straat 363), waar bewoners met 
dementie veilig kunnen wonen en hun 
herinnering het vertrekpunt is.

Voor deze woonvorm zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die ons komen 
ondersteunen. Vrijwilligers dragen 
op verschillende manieren bij, denk 
aan het wandelen met een bewoner, 
duofietsen met een bewoner, helpen 

bij de kerkdienst, individuele aandacht 
voor een bewoner, samen de bijbel of de 
krant lezen, helpen bij een activiteit of 
meedraaien in een huiskamer.

Manna gaat zorgvuldig om met uw 
(persoonlijke) gegevens wij hanteren 
hiervoor een Privacy Statement. Voor 
beveiligde mail maken wij gebruik van 
ZIVVER.

De Cypressenhof van Manna
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Speeltuin de Wester 
zet Mevrouw Buteröwe in het zonnetje

Waar vind je nog zo iemand? Vrijwilligers 
zijn tegenwoordig zeer schaars te vinden. 

Mevrouw Buteröwe is een vrijwilliger, 
eentje van de ‘oude’ stempel. Ruim 50 
jaar is Jannie, dat mogen wij zeggen, 
al vrijwilliger van speeltuin de Wester. 

Denkt u het eens in, ver in de vorige eeuw 
was deze kwieke dame al vrijwilliger. 
Lang voordat de mobieltjes en computers 
er waren kon de speeltuin al op haar 
bouwen. En nog steeds is zij 1 van de 
drijvende krachten die de speeltuin 
draaiende houdt. O.a. verzorgt zij de 

dansavonden/lessen die op de speeltuin 
gehouden wordt. De speeltuin heeft 
haar daarom de afgelopen maand in het 
zonnetje gezet en hoopt dat zij nog vele 
jaren haar steentje kan bijdragen.

Strakke uniformen, blinkend koper-
werk, muziek die klinkt als een klok en 
40 zeer gemotiveerde muzikanten. De 
perfecte ingrediënten voor een mooie 
performance op het WMC op 24 juli 
2022. a.s. We hebben samen gelachen, 
gehuild, afgezien maar vooral ont-
zettend veel plezier gehad. We hebben 
onszelf weer heruitgevonden, en onze  
EVC sound is weer helemaal terug.

Ik heb u de afgelopen maanden meege-
nomen in ‘‘The Road to het WMC’’. In 
deze maandelijkse stukjes heb ik u 
vertelt van voor en achter de schermen 
en hoe wij ons gaan voorbereiden 
op het WMC. Nu zijn we met de 
welbekende puntjes op de ‘i’ bezig en 
gaan we kijken of de jury ons optreden 
beloond met voldoende punten.

JURY-TEAM WMC 2022
Het WMC brengt komende zomer 
voor de beoordeling van de wedstrijd-
onderdelen een zeer internationaal 
juryteam op de been. Achter de 
jurytafel in het Parkstad Limburg 
Stadion zijn vrijwel alle werelddelen 
vertegenwoordigd.

ONDERSTAANDE MENSEN ZIJN DE 
JURYLEDEN VOOR DE MARS;
Jan Hansen, voorzitter (Denemarken); 
Brian Dix (USA); Ed Oosterom; Gary 
George (Verenigd Koninkrijk); Jason 
Burcham (Verenigd Koninkrijk); Peter 
Vulperhorst; Geert Vanmaeckelberghe, 
drum major (België).

De mars wordt uitgevoerd op een 
vast stratenparcours. De route en de 
muziekkeuze zijn voor alle divisies 
vrij, maar moeten qua niveau wel 
passen binnen de divisie waarin bands 
deelnemen.

Tijdens de uitvoering van de mars zal 
Show- & Marchingband EVC op het 
volgende worden beoordeeld; 
• De deelnemende bands ten minste 

één richtingsverandering naar 
links of rechts en één countermars 
uitvoeren. 

• De bands zijn vrij om te kiezen 
in welke stijl zij marcheren en 
welke richtingsveranderingen en 
countermarsen uitgevoerd worden. 
Creativiteit en nauwkeurigheid zijn, 
naast muzikaliteit en uniformiteit, 
maatgevend. 

• De band moet gedurende de uit-
voering in een constante voorwaartse  
richting voortbewegen, zonder te 
stoppen of de pas markeren. Aan 
het einde van de uitvoering wordt 
haltgehouden voor de hoofdtribune.

WMC 2022 LIVE OP JE SMARTH PHONE, 
TABLET OF TV!
Net als de vorige editie, is er ook dit keer 

een livestream beschikbaar. Zo kunt 
u dus niks missen van uw favoriete 
show- & Marchingband van Enschede, 
EVC.

En heb je een optreden gemist? Je 
kunt de optredens van alle secties en 
divisies altijd terugkijken, zowel tijdens 
als na het WMC. 

BENIEUWD? CHECK LIVE.WMC.NL 

Stem op jouw favoriete WMC-band of 
orkest!

Nieuw op het WMC 2022 is het 
stemmen op jouw favoriete orkest of 
band. Wilt u dat Show- & Marchingband 
EVC de gouden pauk mee neemt naar 
Enschede, stem dan op ons!

Houdt onze social mediakanalen in de 
gaten om zondag 24 juli 2022 op ons te 
kunnen stemmen.

TWEKKELERVELD ZOMERFESTIVAL
Op 11 juni 2022 was het dan eindelijk 
zover,  het Twekkelerveld zomerfestival. 
Alle ingrediënten waren aanwezig. Een 
heerlijk zonnetje, lekkere drankjes, 
lekker eten en natuurlijk Show- & 
Marchingband EVC. Wat hebben wij 
genoten van dit heerlijke festival! 

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

Martijn Broshuis
Voorzitter

Show and Marchingband EVC: 
The Road to het WMC 2022 | slot

Zondag 12 juni start de crowdfunding 
van de Enschede Eclips. Kunst in het 
Volkspark is daarmee het begin van de 
realisatie van dit project. Het kunstwerk 

moet verschijnen op de hoek van de 
Ruyterlaan en het Ariënsplein. Het is 
een baken van openheid met meer dan 
1000 verbindingen.

Enschede is een stad met veel 
verschillende mensen. De erkenning 
van verschillen maakt de stad sterker. 
Enschede geeft hieraan een extra 
dimensie met een ontmoetings- en 
verbindingsplek voor iedereen: de 
EnschedeEclips. 

De Enschede Eclips is een monument 
voor de LGBTIQ+ gemeenschap en haar 

omgeving en bewijst dat Enschede 
trots is op de diversiteit aan inwoners.

De EnschedeEclips is voortgekomen 
uit een wedstrijd om diversiteit en 
inclusiviteit zichtbaar en tastbaar te 
maken.

Tijdens het Regenboogontbijt 2021 
werd het plan gepresenteerd. 11 
oktober 2023 staat genoteerd voor de 
onthulling. Voor financiering worden 
fondsen en sponsoren benaderd. Maar 
iedereen kan bijdragen, ook crowd-
funding speelt een belangrijke rol.

Een kunstwerk in de openbare ruimte 
is nadrukkelijk van en voor iedereen.

Mensen als jij en ik, of hoe anders ook, 
op basis van welke afkomst, religie of 
seksuele voorkeur dan ook; iedereen 
kan de EnschedeEclips zien en ervaren.
En natuurlijk genereren we met de 
Eclips ook aandacht voor een nog 
altijd kwetsbare groep, de LGBTIQ+ 
gemeenschap.

Martijn Broshuis
Voorzitter

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

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

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

Kosten lidmaatschap 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 4,25 per maand

Jaarabonnement:  
€ 50,00 per jaar

Computerspreekuur 
Elke laatste woensdag 
van de maand 
10.00 -12.00 uur

InformatieDMBE blijft aan de weg timmeren
WIJKCONCERT LEERLINGEN DIE 10 
LESSEN MUZIEK HEBBEN GEVOLGD
Afgelopen vrijdag 10 juni rond 14.00 
vond er het eerste wijkconcert plaats 
in samenwerking met Phion, Kaliber 
Kunstenschool en de DMBE uiteraard op 
het plein van de Paulusschool.

Het was druk bezet met publiek van 
ouders, kinderen, opa’s en oma’s etc. Een 
echte ijscoboer ontbrak ook niet hoor en 
iets te drinken was er ook.

Het orkest van Phion was dus samen 
met mensen van Kaliber Kunstenschool 
en de DMBE van de partij in dit concert. 
En er was ook een prima spreker die 
de muziekstukken van niet alleen de 
leerlingen aan elkaar kon praten maar 
daar tussendoor was er ook uitleg bij een 
aantal muziekstukken uit de klassieke 
kant en uitleg daarvan.

De kinderen konden ook lekker samen 
spelen met zo’n groot orkest met allerlei 
instrumenten. De kinderen waren 
vertegenwoordigd met Dwarsfluiten, 
Klarinetten, Saxofoons, Trompetten, 
Slagwerk etc. En ze hebben zich prima 
laten horen hoor! Ja, ook de muziek van 
PHION viel in de smaak en de meeste 
kinderen en het publiek deden volop mee 
met de muziek.

Mochten wij als wijk Twekkelerveld een 
idee voor een concert of samenwerking 
met Phion en Kaliber Kunstenschool 
hebben, breng het naar voren en dan 
gaan ze kijken wat ze met jouw idee 
kunnen doen om dit te realiseren.

De DMBE wil daar ook altijd graag 
bij betrokken zijn in de vorm van 
instructeurs en of dirigenten leveren en 
de instrumenten waar nodig beschik-
baar stellen. Daarom hebben we als 
DMBE ook Jong DMBE opgericht waar 
het aanstormende talent zich kan 
ontwikkelen onder deskundige leiding. 
Die deskundigheid hebben we in eigen 
huis en mocht het zo zijn dat er aan-
vullende instructeurs nodig zijn dan is er 
nog altijd de samenwerking van ons met 
Kaliber Kunstenschool waar de leerlingen 
ook prima worden begeleid.

BIG SMILE FOR A CHILD 12 JUNI
DMBE was weer het vaste honk voor de 
Ride-out van trike ’s en motoren voor 
de non-profit organisatie Big Smile For 

A Child, die dus erg veel vrijwilligers met 
zowel motoren en trike ‘s om de kinderen 
te vervoeren door Twente voor een 
prachtige rondrit.

Het gebeuren wordt steeds groter en 
de trike ‘s komen van heinde en verre. 
Duitsland en België doen ook mee alleen 
voor die kinderen om ze een prachtige 
ervaring te geven op die dag. Onderweg 
zijn ook veel vrijwilligers nodig in de vorm 
van straatblokkers en zo.

Er is ook een randprogramma op het 
terrein van DMBE waar de kinderen 
geschminkt kunnen worden en ervoor 
eten en drinken wordt gezorgd evenals 
de muziek die ook wordt verzorgd.

Kortom een behoorlijke organisatie 
en af en toe is het voor hun soms best 
spannend maar het komt altijd goed. Kijk 
maar eens op www.bigsmileforachild.nl 
daar kun je voldoende info vinden over 
deze organisatie die draait op vrijwilligers 
en sponsoren!

CONCERT TO THE MOVIES 18 JUNI JL.
Ook dat was een super organisatie door 
de heren Bernhard Geerdink, Gijsbert 
ter Horst en Marty van Seijen. Om dit te 
organiseren, geheel achter de schermen, 
is bijzonder! Ze hebben geen enkele 
moeite laten liggen om er iets moois van 
te maken.

Plaats van handeling was de parkeer-
plaats dicht bij de IJshal waar DMBE, 
VocaalNUL55 uit Apeldoorn, Feds/
Fem muzikanten en een combo aan 
meewerkten. Alles aaneengepraat door 
Gerlinde Helthuis die dat heel goed kan. 
Een podium, licht en geluid en, en... 
moesten worden geplaatst om het een 
mooi aanzicht te geven. De catering was 
ook prima verzorgd zodat iedereen wat 
te drinken en/of te eten kon nemen.

Dit concert heeft veel voorbereiding 
gehad in het uitzoeken van de 
muziek en het arrangeren ervan door 
Marty van Seijen. Daarnaast was de 
organisatorische kant ook in handen 
van Bernhard Geerdink en Gijsbert ter 
Horst die terzijde werden gestaan door 
vrijwilligers die ook graag hun steentje 
hebben bijgedragen. Sponsoren konden 
dit concert ook mogelijk maken en van 
diverse kanten wilden sponsoren hier 
graag aan meewerken.

De nodige repetities met koor en combo 
en andere bijgekomen instrumenten 
vulden ons gebouw met supermooie 
klanken. En er is door de muzikanten 
behoorlijk wat moois neergezet! Dat ging 
niet altijd met gemak maar was behoorlijk 
intensief door de muziekstukken die we 
normaal niet op straat kunnen spelen, 
maar het was wel een superhappening 
vanwege de reacties uit het publiek.

Natuurlijk was het een uitgesteld 
jubileumconcert maar in 2021 vanwege 
Corona kon dit concert niet plaatsvinden 
en uiteindelijk is besloten het een jaar op 
te schuiven en we zijn blij af dat we het 
gedaan hebben want dit hadden jullie 
echt niet willen missen!

Wel gemist? Misschien komen er nog wel 
via via filmpjes van dit prachtige concert.

VAKANTIE?
Voor de orkesten wel bijna maar we 
blijven doorgaan met het instuderen van 
nieuwe en oudere stukken, ook voor de 
straatoptredens en zo. En er staan een 
aantal mooie muziekwerken op stapel.
En na zo’n concert zijn de knollen bijna 
op, maar wel blijven wel doorgaan voor 
jullie.

Ook zin aan muziek maken gekregen? 
Kom dan op een woensdagavond even 
naar de Herculesstraat 10, daar staan 
ook mensen klaar om je wegwijs te 
maken in muziek en instrumentkeuze. 
We krijgen ze zelfs al uit Hengelo!;-) 

Kun je al muziek maken, schroom dan 
niet om weer te beginnen, doen! Ook 
de jeugd is van harte welkom want die 
worden ook deskundig begeleid naar een 
topniveau.

WAAR MOET JE ZIJN?
DMBE Herculesstraat 10 voor de 
drumfanfare op de woensdagavond 
en heb je meer belangstelling bij een 
blaaskapel, dan donderdagavond naar 
hetzelfde adres.

Genoeg eerst.



Project GroenBlauw Twekkelerveld in volle gang
De werkzaamheden voor het project 
GroenBlauw Twekkelerveld zijn 
verdeeld in zes fasen en aannemer 
NTP is intussen ruim negen maanden 
werkzaam in de wijk. Graag nemen wij 
u mee in wat er al is gedaan en wat zij 
nog gaan doen bij u in de buurt.

GEREALISEERD

FASE 1: BLAUWE ADER
In het gebied rond de Blauwe Ader 
(de beek) zijn de bomen, de planten 
en de struiken aangeplant. Ook is 
goed zichtbaar hoe de Blauwe Ader 
slingert door het gebied onder de 
hoogspanningsmasten. De hekken 
rondom de wadi’s en de duikers zijn 
grotendeels verwijderd en dat geeft 
een heel ander beeld dan hoe het was.

FASE 2: OTTO VAN TAVERENSTRAAT
In de Otto van Taverenstraat is het 
nieuwe schoonwaterriool aangelegd 
waarin niet alleen het overtollige 
regenwater van deze straat maar ook 
dat uit de Lambertus Buddestraat 
(en de Pijlhovestraat), het sportpark 

Rigtersbleek en de Goolkatenweg 
stroomt, als het hard regent. Vanuit 
het nieuwe riool in de Otto van 
Taverenstraat wordt het regenwater 
afgevoerd naar de beek. 

Ook zijn in de straat de regenpijpen 
van de woningen (huisnummers 1-18) 
afgekoppeld van het afvalwaterriool 
en aangekoppeld op het nieuwe 
schoonwaterriool. 

De planten zijn teruggeplaatst in de 
straat en het trottoir, de parkeervakken 
en de rijbaan zijn opnieuw bestraat.

FASE 3: LAMBERTUS BUDDESTRAAT
De Lambertus Buddestraat is een 
belangrijke doorgaande weg in de 
wijk. In het deel tussen de Otto van 
Taverenstraat en het kruispunt met 
de GJ van Heekstraat, is een nieuw 
schoonwaterriool aangelegd en het 
oude vuilwaterriool vervangen en de 
straat is daar opnieuw geasfalteerd. 
Ook is het kruispunt van de Lambertus 
Buddestraat/GJ van Heekstraat/ Pijl-
hovestraat voorzien van nieuw asfalt.

FASE 4: SPORTPARK RIGTERSBLEEK
Momenteel is NTP werkzaam op het 
sportpark Rigtersbleek. Ook hier komt 
een nieuw schoonwaterriool voor de 
opvang en afvoer van het regenwater 
uit de Goolkatenweg en de Minister 
Loudonlaan. 

Op het sportpark is de buitenschoolse 
opvang gewoon bereikbaar en zij 
zorgen ervoor dat, wanneer de ouders 
de kinderen ophalen zij veilig kunnen 
oversteken. 

De werkzaamheden op het sportpark 
duren tot aan de bouwvakvakantie.

WERKZAAMHEDEN PIJLHOVESTRAAT
Eind juni begint NTP in de Pijlhovestraat 
en deze werkzaamheden worden in 
drie fasen (per wegvak) uitgevoerd. 
Globaal voeren zij de volgende 
werkzaamheden uit. Eerst plaatsen ze 
een aantal nieuwe putten in de straat. 
Vervolgens maken ze aan beide kanten 
van de straat goten met roosters. Het 
ontwerp voor het rooster is gemaakt 
door Twekkelervelder Mart van Ulzen. 

De goten kunnen regenwater snel 
afvoeren naar het nieuwe schoon- 
waterriool in de Lambertus Budde-
straat. Van daaruit stroomt het water 
via het nieuwe schoonwaterriool in de 
Otto van Taverenstraat naar de beek. 
Zodra de goten klaar zijn worden de 
parkeervakken hersteld. Als dit in de 
hele Pijlhovestraat is gedaan, wordt 
de hele straat opnieuw geasfalteerd 
omdat de weg beschadigd is en het 
fietspad wordt breder gemaakt.

Ook krijgen de bewoners in de straat 
die de regenpijp aan de voorzijde van 
hun woning hebben of direct naast de 
voorgevel, het aanbod om deze pijp af 
te koppelen.

NOG IN DE PLANNING
Na de vakantieperiode pakt NTP de 
Goolkatenweg en de Spoordijkstraat 
aan en zij informeren u hier later over.


