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Tijdelijke 
mobiliteit 
nodig?

 Vervangend vervoer
 Particuliere verhuur
 Zakelijke verhuur
 Shortlease

Wederom een oppepper voor de bewoners in Livio 
Twekkelerveld. Twee bedrijven uit Twekkelerveld 
hebben de handen ineengeslagen voor deze oppepper. 

Alle bewoners werden voorzien van een warme 
gehaktbal. Deze mooie actie is ingang gezet door 
meubelstoffeerderij bedrijf A.T. Doornbos en is hierbij 

gesteund door Henk Kollen van het bedrijf (Gouden 
Ambacht) waar de gehaktballen zijn ambachtelijk zijn 
geproduceerd.

Sinds de Coronacrisis zijn al veel hartverwarmende 
initiatieven van de grond gekomen. Vaak om je 
buur(t) een hart onder de riem te steken. 

Een prachtig voorbeeld zijn de bloemen die zijn 
bezorgd bij verzorgingstehuizen en huisartsenprak-
tijken in Noord. Maar ook pakketten die worden 
samengesteld met kleine attenties voor mensen 
die nu wel een beetje aandacht kunnen gebruiken. 
Initiatieven die door buurtbewoners worden bedacht 
en uitgevoerd. Op de website www.uitinenschede.nl  
onder ‘Samen staan we sterk’ zijn meer hartverwar-
mende ideeën te vinden.

WIST JE, DAT JE OOK VOOR DEZE IDEEËN 
WIJKBUDGET KUNT AANVRAGEN?
Wil jij jouw buur(t) ook een hart onder de riem 
steken? Tip: neem contact op met Saskia van Dijk 
(s.v.dijk@enschede.nl) of jouw idee in aanmerking 
komt voor een wijkbudget of kijk op de website  
www.jijmaaktdebuurt.nl

‘‘Jij maakt de buurt!" is van en voor alle inwoners van 
Enschede die samen hun eigen buurt mooier willen 
maken! Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opzetten 
van activiteiten of het uitvoeren van werkzaamheden 
met of zonder hulp van wijkbudget.

KOM MET JE IDEE, OOK NU! 

Haaksbergerstraat 159

EN OMGEVING

Gehaktballen voor WOONZORG LIVIO TWEKKELERVELD



Kleinschalige verloskundige zorg en echografie
in Enschede e.o.

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

en met 
kraamperiode 

positief tegemoet 
kunt gaan!

Al vanaf 8 weken kun 
je terecht voor een

vroege echo.
Dit wordt niet vergoed 

door de 
zorgverzekeraars maar 

bieden wij kosteloos 
aan voor onze cliënten.

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

info@catoverloskundigen.nl

Gezondheidscentrum
Roombeek
Roomweg 180
7523 BT Enschede

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

Ben je onder begeleiding van 
de gynaecoloog tijdens de 

zwangerschap?
Ook dan heb je een 

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

de zwangerschap.

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

Daniela Congiu

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

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

BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN

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

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

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

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

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

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

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

• Nu Corona in het land is ziet menigeen de bui al hangen.  

”Hoe pakt dat straks financieel uit?”

• Kom gratis uw licht opsteken of van gedachten wisselen

• Tevens hulp op financieel-, en administratief gebied, 

bezwaarschriften schrijven, formulieren invullen of  

verzoeken indienen

Wethouder Beversstraat 185, 7543 BK Enschede
T. 085 - 0160671  •  contact@metnklik.nl   

SPECIALIST IN BELASTINGADVIES, BEWINDVOERING EN BUDGETBEHEER

www.metnklik.nl
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UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

IN SAMENWERKING MET
Vereniging samenwerkingsverband 
‘Het Twekkelerveld’

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

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

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl

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

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

UITERLIJKE INLEVERDATA 
9 jun | 1 sep | 29 sep
27 okt | 24 nov

VERSCHIJNINGSDATA
23 jun |  15 sep | 13 okt
10 nov |  8 dec

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

EEN BERICHTJE VAN... onze wijkagent
Voor de mensen die mij nog niet 
kennen ik ben Peter Colijn wijkagent 
Tubantia, een gedeelte Toekomst en 
Rigtersbleek. Verder ben ik wijkagent 
van de UT. Het andere gedeelte van 
Twekkelerveld is Mellanie Veldhuis uw 
wijkagent. Ik ben inmiddels 64 jaar en 
ga volgend jaar met pensioen. 

Voor mij is al een nieuwe vacature 
opengesteld. De nieuwe wijkagent 
zal zich zo spoedig mogelijk aan u 
voorstellen. Ons werk is zeer divers. Het 
bestaat voor een groot deel uit dingen 
die in de wijk gebeuren. Daarnaast 
draaien wij ook nog noodhulp. In de 
noodhulp zijn we niet altijd bereikbaar 
voor de wijk. Ik heb mijn vaste wijkdag 
op de dinsdag. Mellanie heeft haar 
vaste wijkdag op donderdag. Op 
donderdag is er normaal gesproken 
een spreekuur aan de Poolsterstraat 
30, het gebouw van de woonplaats. 

Tijdens dat spreekuur zijn meestal 
Gerben van de Woonplaats, Roy van 

Domijn, een wijkcoach, Iwan van 
de gemeente, meestal iemand van 
Tractus en de wijkagent aanwezig, 
zodat u niet van het kasje naar de muur 
wordt gestuurd, maar meestal iemand 
aanwezig is die u met een probleem of 
een melding verder kan helpen. 

Alleen in de tijd van Corona is dit 
spreekuur voorlopig niet geopend. Hou 
er ook rekening mee dat de wijkagent 
niet alle dagen van de week aanwezig 
is.

Wanneer u een wijkagent nodig 
hebt, kunt u altijd bellen met 0900-
8844. De centralist kan kijken of de 
desbetreffende wijkagent voor u 
aanwezig is en zo niet doen zij een 
terugbel verzoek naar de wijkagent. 
Het kan zijn dat het een aantal dagen 
duurt voordat de wijkagent terugbelt. 
Ook is de mogelijkheid om via Politie.nl 
een mail naar de wijkagent te sturen, 
die dan zo snel als mogelijk is een 
antwoord zal geven. 

Ons streven is om samen met u de 
wijk zo leefbaar en veilig mogelijk te 
maken. Wij kunnen het niet alleen, 
daarvoor hebben wij uw hulp ook 
nodig. Pas goed op elkaar. 

Peter Colijn
Wijkagent UT, de Broeierd, Tubantia, 
Rigtersbleek, de Toekomst.

’t Proathuus werkt samen
Begin dit jaar is ’t Proathuus geopend: 
een plek voor iedereen in Twekkelerveld. 
Bewoners kunnen hier activiteiten 
organiseren, samenkomen en infor-
matie inwinnen bij de verschillende 
organisaties die er ook te vinden zijn zoals 
De Wijkwijzer, Het schoollunchteam,  
Stichting Move, Bewonersplatform 
Twekkelerveld (BEPT) Twentse Alliantie, 
Stadsdeelmanagement Noord, Alifa 
Jongerenwerk, Alifa Opvoedondersteu-
ning en Alifa Welzijn ouderen.

’t Proathuus werkt samen met de mooie 
initiatieven en plekken die er al zijn in 
de wijk. Helaas hebben we ‘t Proathuus 
moeten sluiten in verband met de 
coronamaatregelen. Zodra de situatie 
het toelaat zullen we weer open gaan. 

CONTACT MET ‘T PROATHUUS
Voor hulpvragen kun je gedurende de 

sluiting van ’t Proathuus terecht bij de 
wijkwijzer in het Centrum; Performance 
Factory (hal Oost), Hoge Bothofstraat 
49. Openingstijden: dinsdagochtend en 
donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 
uur. Voor online hulpvragen of als je hulp 
wilt aanbieden kun je terecht bij www.
alifa.nl , ook vind je hier een live chat 

waar medewerkers van SVEN, TA en Alifa 
u te woord staan.

Heb je ideeën of wil je in de toekomst 
ook gebruik maken van ’t Proathuus dan 
horen we dat heel graag! Hiervoor kun 
je contact opnemen met: Tom Schenk via 
t.schenk@alifa.nl

Wij hebben twee kinderbureaus die gratis 
opgehaald kunnen worden (zie foto). Heb 
je interesse, neem dan contact op met 
Tom Schenk via t.schenk@alifa.nl

Wat betreft een overzicht van de 
gebruikers van ’t Proathuus, op dit moment 
zijn dat; De Wijkwijzer, Het School lunch 
team, Stichting Move, Bewonersplatform 
Twekkelerveld, Twentse Alliantie, 
Stadsdeelmanagement Noord, Alifa 
Jongerenwerk, Alifa Opvoedondersteu- 
ning, Alifa Welzijn ouderen.

EN VOOR BEWONERS GELDT; 
Heb je ideeën of wil je in de toekomst 
ook gebruik maken van ’t Proathuus dan 
horen we dat heel graag! Hiervoor kun je 
contact opnemen met: 
Tom Schenk via t.schenk@alifa.nl

Colofon

GRATIS 
OPHALEN

Binnen de muren van Livio houdt de 
coronacrisis ons helaas nog in zijn greep. 
De activiteiten waar u normaal gesproken 

aan deel neemt liggen stil. Wij volgen de 
richtlijnen van het RIVM op. We richten 
ons nu op onze bewoners en hen welzijn. 

We proberen mensen te ondersteunen, 
daar waar nodig. We wensen u snel weer 
te kunnen verwelkomen. 

Blijf gezond en hopelijk tot snel.

Dorieke Schoonderbeek.

Livio Twekkelerveld



LIJKT HET JOU LEUK OM 
EEN BJDRAGE AAN DEZE 
KRANT TE LEVEREN?

Wij zoeken enthousiaste 
vrijwilligers die ons team 
willen versterken. 

De kapsalons in onze wijk 
zijn weer open. Alleen op 
afspraak!
 
Al onze eetgelegenheden zijn 
weer geopend! Alleen voor 
afhalen/bezorgen van snacks, 
gerechten en maaltijden.

Voel jij je aangesproken en heb je interesse? 
Neem dan contact op met:
REDACTIE@WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL

Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

ZOMERVAKANTIE 4 juli t/m 16 aug

BOUWVAK 18 jui t/m 8 aug

HERFSTVAKANTIE 10 okt t/m 18 okt

KERSTVAKANTIE 19 dec t/m 3 jan 2021

Schoolvakanties 
Noord Nederland 2020

Sparen voor
vershoudbakjes 
We kunnen weer sparen voor vershoudbakjes!
Van maandag 2 maart tot en met zondag 21 juni 
kunnen we sparen voor vershoudbakjes. En we 
hebben ook twee nieuwe formaten (1,5 en 2,3 liter) 
toegevoegd. 

Het assortiment maken we compleet met een 
smoothiemaker (van WMF), een vacuümpomp, een 
schilmesje, een 3-in-1 schiller en een avocado tool.

Inleveren kan t/m zondag 28 juni 2020.

Let op: actie verlengd!
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Nieuws vanuit de wijkbudgetten twekkelerveld

De Afhaalbieb service is wel beëindigd.  
Alle aanvragen die bij ons zijn 
binnengekomen worden nog gewoon in 
behandeling genomen.

WELKE VESTIGINGEN GAAN OPEN? 
De volgende vestigingen van de 
Bibliotheek Enschede zijn vanaf op 
woensdag 13 mei weer open: de 
Centrale Bibliotheek, de Bibliotheek 
Glanerbrug en de Bibliotheek Zuid. 
De inleverbrievenbussen van deze 
vestigingen, voor het inleveren van 
materialen na sluitingstijd, zijn ook weer 
geopend. 

De bibliotheekvestigingen: Prismare, 
Twekkelerveld en Stadsveld blijven 
vooralsnog gesloten.

De samenwerkingspartners gevestigd 
in de Bibliotheek, zoals SIVE en de 
Muziekbank, zijn nog niet geopend. 

Alle uitgeleende boeken en materialen 
zijn boetevrij tot 1 juli 2020. Boeken en/of 
andere materialen worden automatisch 
verlengd, hiervoor hoef je zelf niets te 
doen.

Aangepaste openingstijden vanaf 13 mei

DE CENTRALE BIBLIOTHEEK 
Maandag tot en met vrijdag

Zaterdag 
09.30 uur - 16.00 uur 
09.30 uur - 13.00 uur 

DE BIBLIOTHEEK ZUID 
Maandag tot en met vrijdag 

Zaterdag 
10.00 uur - 13.00 uur 
10.00 uur - 13.00 uur 

DE BIBLIOTHEEK GLANERBRUG 
Maandag 
Dinsdag 
Donderdag 

14.00 uur - 17.30 uur 
09.30 uur - 12.30 uur 
09.30 uur - 12.30 uur 

Activiteiten in alle vestigingen van de 
Bibliotheek Enschede zijn geannuleerd 
tot 1 september 2020. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
Voor zowel klanten als de veiligheid van 
onze eigen medewerkers zijn er regels 
opgesteld waar we ons aan dienen te 
houden:
Toegang tot de Bibliotheek is alleen 
mogelijk op vertoon van een geldige 
bibliotheekpas (geen PC-pas). Kom 
alleen naar de Bibliotheek, er wordt 1 
persoon per bibliotheekpas toegelaten.  
 

De Bibliotheek is geopend voor het 
inleveren en uitlenen van boeken en/ of 
andere materialen. Het is niet toegestaan 
om er te verblijven. Toiletten, de leestafel 
en PC’s blijven gesloten. Er geldt een 
maximaal aantal klanten per vestiging. 

EEN WINKELMANDJE IS VERPLICHT. 
Als de mandjes op zijn dan verzoeken we 
je op 1,5 meter afstand van anderen te 
wachten tot er weer een winkelmandje 
beschikbaar is. Bezoekers kunnen alleen 
contactloos betalen en door middel van 
zelfbediening uitlenen en inleveren. Voor 
de veiligheid van onze eigen werknemers 
is er minder bezetting. Houd 1,5 
meter afstand zowel in als buiten de 
bibliotheekvestiging. Blijf thuis als jij of 
één van je gezinsleden verkouden is of 
griepklachten heeft. Pak geen boeken 
uit het schap, behalve als je het boek 
daadwerkelijk gaat lenen. Volg altijd de 
aanwijzingen van het personeel op.

De Bibliotheek Enschede gedeeltelijk weer open!

De afgelopen maanden hebben we 
kunnen bijdragen aan een aantal ini-
tiatieven maar de stroom droogt op!

Beste wijkbewoners kom met uw 
ideeën en plannen om onze buurt/wijk 
op de vrolijken of om mensen die het 

vooral in deze tijd extra nodig hebben 
en hiermee een hart onder de riem te 
kunnen steken. Met een kleine attentie 
zijn mensen vaak blij te maken en door 
gezamenlijke initiatieven wordt de 
saamhorigheid weer vergroot!

Niet ieder voor zich maar samen 
kunnen we veel bereiken, nu en in de 
toekomst!Wij van de Wijkbudgetten 
hopen te worden overspoeld met uw 
aanvragen!

Ons mail adres is:  

wijkbudgetaanvraag@
twekkelervieuw.nl

Uw Wijkbudgetcommissie wenst 
u gezondheid en sterkte in deze 
coronaperiode.

Als team Noord voelen we ons in deze 
tijd van Coronacrisis nog meer betrokken 
bij de wijk en alle bewoners. Er is in korte 
tijd heel veel veranderd en dat vraagt 
van iedereen een enorme aanpassing 
van het dagelijkse leven. Wij werken 
vanuit huis en zijn online en telefonisch 
bereikbaar. De jongerenwerkers zijn 
zolang het kan ook op straat te vinden! 

Blijf niet met uw vraag zitten. We staan 
voor u klaar en schroom vooral niet om 
contact met een van ons te leggen. 

BEREIKBAARHEID WIJKWIJZERS VOOR 
ALLE VRAGEN EN INFORMATIE
De Informatiepunten van de Wijkwijzers 
Noord zijn gesloten, maar wij zijn nog 
steeds bereikbaar voor vragen: 
• op dinsdag- en donderdagochtend 

is de Wijkwijzer open in de in de 
Performance Factory (hal oost)  
Hoge Bothofstraat 49. 

• Voor vragen kunt u bellen met  
de front-office van de gemeente: 
053- 4817900

• Stel vragen per chat: www.alifa.nl

DE WIJKWERKERS VAN ALIFA EN DE 
TWENTSE ALLIANTIE
Zij zijn er om mee te denken bij vragen en 
ondersteuning van bewonersinitiatieven.

Tom Schenk
06 10 00 57 02  |  t.schenk@alifa.nl

Frank Eekelder
06 51 49 98 10  |  frank@eurus.nl 

Cecila Altink
06 53 34 52 43  |  c.altink@alifa.nl

Muzeyyen Tekin - Ondersteuner ouders
06 42 60 40 82  |  m.tekin@alifa.nl

Welzijn Senioren
053 4801200
www.alifawelzijnouderen.nl

Welzijnswerkers zijn bereikbaar  
VOOR BEWONERS EN VRAGEN

Sagar Bhagoe - Jongerenmedewerker
06 53 20 52 72   |  s.bhagoe@alifa.nl

Assia Lbenay - Jongerenmedewerker
06 53 34 98 86  |  a.lbenay@alifa.nl
Meidenwerk en jonge moeders!
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Het jaar 2020 is voor Enschede een 
gedenkwaardig jaar. Op 1 april 2020 is  
het precies 75 jaar gelden dat Enschede  
bevrijd werd van de Duitse bezetting. 
Enschede was bevrijd van vijf dramatische  
oorlogsjaren met jodenvervolging, her- 
haaldelijke bombardementen, voortdu-
rende honger  en alles omvattende angst 
onder de bevolking.

HET BOUWHUIS TUNNELTJE (1866-1992)
Ons collectief geheugen, als het gaat om 
historische gebouwen, is vaak gericht 
op een aantal specifieke gebouwen 
in Enschede die er niet meer zijn. Het 
voormalige politiebureau, de villa’s aan de 
Nijverheidsstraat  en ook het Bouwhuis-
tunneltje in de spoorlijn Enschede 
Hengelo spreken nog steeds bij velen 
tot de verbeelding.  Op het internet 
circuleren regelmatig foto’s van het 
Bouwhuistunneltje dat  een belangrijke 
verbinding was tussen de Parkweg en 
het Twekkelerveld. Velen herinneren zich 
nog dat je als fietser goed moest opletten 
om niet in de uitsparing van het spoor te 
belanden met gevolg een valpartij.

Het tunneltje werd in het jaar 1866 
gebouwd voor de aanleg van de spoorlijn 
Oldenzaal - Lonneker - Enschede - 
Boekelo - Haaksbergen. Het gedeelte van 
deze lijn tussen Boekelo en Haaksbergen 
bestaat nog steeds. In de zomermaanden 
rijden hier als toeristische attractie de 
historische treinen van het Museum 
Buurtspoorweg. De tunnel ontleend zijn 
naam aan het destijds nabij gelegen cafe 
Bouwhuis, In het jaar 1972, eindigde de 
functionaliteit van de spoorlijn naar onder 
andere de bandenfabriek Vredestein en 
spinnerij Oosterveld. Nadat in 1974, naast  
het kleine Bouwhuis tunneltje, een grote 
tunnel  voor het verkeer werd gebouwd, 
werd het Bouwhuistunneltje ook niet 
meer voor het wegverkeer gebruikt.

In het begin van de jaren negentig van 
de vorige eeuw werd de spoorverbinding 

tussen bedrijven en het NS station niet 
meer gebruikt. Begin 1992 werd het 
Bouwhuistunneltje volgestort met zand 
en vervolgens dichtgemetseld. Daarna 
verdween het geheel onder het talud 
van de spoorweg Enschede - Hengelo 
(O). In de wijk Twekkelerveld, is vooral de 
bewonersvereniging Rigtersbleek actief 
geweest met de oude tunnel. In 2009 
heeft de wijkraad van het Twekkelerveld 
nog een poging ondernomen het 
Bouwhuis tunneltje weer open te 
stellen, als historische waardevol voor 
dit stadsdeel, dat voorheen bijna alleen 
via dit tunneltje te bereiken was.  Deze 
initiatieven hebben echter niet tot 
resultaat geleid.

DE TWEEDE WERELDOORLOG.
Dat het Bouwhuis tunneltje in de 
Tweede Wereldoorlog bij het verzet nog 
een belangrijke rol heeft vervuld weten 
eigenlijk maar weinig Enschedeers. Piet 
(Schuilnaam ‘‘Blonde Piet") afkomstig uit 
Drenthe, was al heel jong als wever, in de 
textielfabriek van Van Heek te Enschede, 
werkzaam. 

Piet, die tijdens het uitbreken van de 
oorlog, nabij het plaatsje Achterberg, even 
ten noorden de Grebbeberg, als mitraillist 
dienst deed, (4 MC) werd later tijdens 
het terugtrekken van het leger nabij 
Maarssen, samen met z´n maat Gerrit 
van Heek, krijgsgevangen genomen, maar 
zij wisten tijdens het wachten op de trein, 
die hen naar Duitsland zou vervoeren 
te ontvluchten. Toch werden Gerrit en 
Piet kort daarop thuis gearresteerd en 
teruggevoerd in krijgsgevangenschap 
en verbleven zij vervolgens 6 weken 
in Amerongen. Hij en zijn maat Gerrit 
moesten daar oorlogsmateriaal sorteren 
en schoonmaken.

Na zijn vrijlating kwam hij al vroeg in 
aanraking met de illegale activiteiten, 
uitgevoerd door jongeren in zijn kerk, 
de gereformeerde kerk van Enschede 

zuid, alwaar ook Johannes ter Horst deel 
van uitmaakte. Al heel snel raakte hij 
betrokken bij het helpen onderduiken 
van personen, die door de Duitsers 
gezocht werden. De vertrouwensband 
tussen Johannes en Piet was er al vroeg, 
mede gesterkt door hun gezamenlijke 
geloofsovertuiging. Piet verbleef al de 
oorlogsjaren in de stad Enschede.

Alhoewel het nergens beschreven staat, 
heeft Piet inmiddels het commando 
gekregen van de nieuw opgerichte 
Knokploegen binnen Enschede, die 
kort daarop afdelingen werden van de 
Binnenlandse Strijdkrachten. Johannes 
stond boven hem en had het commando 
over geheel Twente.

Een voorbeeld is de heer Lette, die in 
die tijd ook deel uitmaakte van de groep 
nieuwelingen onder de leiding van 
‘‘Blonde Piet".
 
Hieronder doet de heer Lette zijn verhaal:
Piet Alberts, kende ik in de oorlogsjaren 
als zodanig niet. Ik kende hem alleen 
als ‘‘Blonde Piet". Zo stond hij bij de 
verzetsmensen bekend en later ook 
bij de vijand. Gelukkig heeft de vijand 
nooit het verband kunnen leggen tussen 
‘‘Blonde Piet" en zijn werkelijke naam, 
anders was hij zeker gearresteerd.

Hij had meerdere groepen onder zich 
en kwam overal. Het was niet zo dat 
onze groep op een geheime locatie zat. 
Wij waren gewoon thuis en als wij een 
klus kregen, deden wij die en daarna 
ging ieder weer zijns weegs. Het was 
zelfs zo dat je, met uitzondering van de 
commandant, ook maar heel weinig wist 
van de personen in je eigen groep. Omdat 
dit véél te gevaarlijk was. Laat staan dat 
je iets zou weten over andere groepen. 
Er waren groepen die maar heel weinig 
actie ondernamen. Onze groep was vrij 
actief. Een aantal mensen van onze 
groep ken ik nog. 

De spoorverbinding was destijds recht-
streeks verbonden met de textielfabriek 
van Rigtersbleek.

De spoorlijn gaat hier richting het 
havengebied en bandenfabriek 
Vredestein. Dit waren: Klaas Nijenbrink, 
dat is zelfs een neef van mij. Hij heeft 
een broer Harm Nijenbrink, die bij 
de politie heeft gezeten. Verder Jan 
Beugelink, die was na de oorlog ook bij de 
politie, Johan van de Berg, Hofstra, Johan 
Letteboer, Wim Nierkens, Jonny Boer, dit 
was een zoon van een groenteboer aan 
de Kuipersdijk te Enschede.

Hij was volgens mij de jongste van de 
groep. Verder Dries van Leeuwen, die 
is later een bekende scheidsrechter 
geworden en Johan Gerbens die volgens 
mij goede banden onderhield met 
de Kringcommandant Binnenlandse 
Strijdkrachten Ben ter Kuile.

Verder nog Klaas Straatman. Hij was 
volgens mij hoger en deed zelf nooit 
mee aan acties. Hij gaf volgens mij 
alleen de bevelen. Ik herinner mij ook 
nog aan Hennie Meurink en Johan 
Hofstra als leden van de groep. Onze 
werkzaamheden bestonden uit alles 
wat ons opgedragen werd, zoals het 
plegen van sabotage en het verzamelen 
en transporteren van gedropte wapens, 
munitie en springstof.

DE SABOTAGE OPDRACHT
De actie gebeurt vervolgens in de late 
avond van donderdag 7 september 
1944. Het opblazen van het tunneltje 
gelukt maar ten dele. Het stort zoals de 
verwachting was niet in. Er ontstond 
alleen een groot gat. Kort daarop 
ontspoort een passerende trein en de 
machinist van deze trein komt daarbij 
om het leven. De omgekomen machinist 
van de trein was een collega van de vader 
van Dirk Kloos die ook meegeholpen had 
aan deze sabotage. 

De geschiedenis van het Bouwhuistunneltje

Deze spoorlijn was jarenlang de verbinding tussen verschillende 
(textiel) fabrieken en het NS station in Enschede.

De emancipatie voor het bedienen van 
de spoorbomen bij de Bouwhuistunnel.

Het Bouwhuistunneltje

Speeltuin



De kinderen zijn blij dat de speeltuinen 
weer geopend zijn. Wel wordt er 
begrip van de personen boven de 
12 jaar gevraagd want deze mogen 
helaas zich nog niet op het speeltuin 
terrein begeven.

Alleen wordt er voor een moeder cq 
vader en of opa of oma van de peuters 
een uitzondering gemaakt. Wij hopen 
dat het allemaal verder goed verloopt, 
dan zijn wij als speeltuin van plan om 
op 06 juli toch met de jeugd VIVA van 
start te gaan.De normale activiteiten 

gaan dan gewoon door. Zodra het 
mogelijk is worden alle activiteiten 
natuurlijk weer opgestart, zoals 
Biljarten, Creatief, Judo, Kaarten, Bingo, 
Joffrey koor, Linedance, Shantykoor 
en onze Postzegelbeurs. Onze koffie-
ochtend is natuurlijk ook weer voor 

iedereen toegankelijk zodra dit 
mogelijk is. Wie weet zien we elkaar 
weer sneller dan dat het er nu uitziet……. 
volg ons daarom op de website en 
op Facebook:speeltuin vereniging ‘t 
Heelal

Spijtig kunnen wij door Corona Crisis 
geen activiteiten aanbieden, alleen 
kinderen onder 12 jaar kunnen 
zonder begeleiding gebruik maken 
van onze buiten speel toestellen..…

Wij hopen dat er de komende 
maanden weer mogelijkheden 
komen om onze activiteiten 

zoals de Handwerkclub, de Bingo, 
Danscursus, Dansen, Judo, Gym, 
Schilderen weer op te kunnen 
starten. wij missen elkaar natuurlijk, 
maar gezondheid gaat voor alles. 

Blijf gezond en tot zo spoedig 
mogelijk. 

‘t HeelalSpeeltuin

de WesterSpeeltuin

7

Marloes Olde Agterhuis is lifestylecoach 
en personal trainer. Aan de Kuipersdijk 
heeft ze een prachtige locatie waarin ze 
normaal gesproken vele mensen mag 
ontvangen. Allen met hun eigen doelen 
op het gebied van voeding, leefstijl 
en sport. Dit doet ze individueel en 
met groepslessen voor maximaal acht 
personen. Ook brengt ze regelmatig 
bezoeken aan bedrijven om medewerkers 
te coachen en trainen. 
Nu is het stil in de Life4Balance Studio 
en zijn bezoeken aan bedrijven niet 
mogelijk. Even was er de angst en paniek 
bij Marloes: ‘‘Heel even zag ik alles wat 
ik in de afgelopen jaren met hart en 
ziel heb opgebouwd in duigen vallen. 
Het moment waarop je hoort dat de 
deuren moeten sluiten doet pijn. Niet 
alleen om de financiële risico’s die dit 
voor mij brengen, maar vooral ook in de 
wetenschap dat ik al mijn klanten niet 
meer kan begeleiden. Iedereen zit in zijn 
of haar proces en deze wordt nu abrupt 
onderbroken. Dit besef deed voorkomen 
dat ik bij de pakken neer ging zitten. Ik 
moest iets bedenken om iedereen in 
beweging te houden!’’. 

ONLINE TRAINEN 
Samen met collega Marc Keur, die sinds 
kort als Personal Trainer ook actief is in de 

studio van Lfie4Balance, ging Marloes aan 
de slag met een onlineprogramma. Alle 
leden krijgen de kans om elke ochtend en 
avond samen een training te volgen: ‘‘We 
gingen op zoek naar de mogelijkheden. Al 
snel kwamen we op het internet uit en 
de opties die Facebook te bieden heeft. 
Ons doel was niet om de mensen alleen 
maar in beweging te houden en training 
op papier te delen. Het mooie met het 
aanbod dat we nu hebben is dat we het 

ook samen doen. Online houden we zo 
toch nog wat contact met elkaar wat in 
deze tijden zo belangrijk is! Daarnaast 
bieden we elke zondag een sessie aan 
waar een gezonde leefstijl, zeker nu 
in crisistijd, centraal staat. Hoe kun je 
mentaal en fysiek gezond blijven in deze 
tijden? Daar besteden we gezamenlijk 
aandacht aan met behulp van educatieve 
PowerPoint presentaties én interactie 
met onze leden.’’ 

BLIJF MENTAAL EN LICHAMELIJK GEZOND 
Naast haar eigen leden wil Life4Balance 
ook graag iets doen voor alle inwoners 
van Enschede. ‘‘Juist in deze tijden is 
het belangrijk om in beweging te blijven. 
Dit is goed voor zowel je mentale als 
lichamelijke gezondheid. Om die reden 
hebben wij een sportief spel gemaakt 
die thuis gespeeld kan worden, alleen 
of met het hele gezin! Deze delen we 
graag met iedereen om er zo voor te 
zorgen dat je op een leuke en eenvoudige 
manier in beweging kan komen.’’, aldus 
de lifestylecoach. Dat het een spel is die 
zorgt voor plezier en inspanning bleek 
afgelopen maandag tijdens de live sessie. 
Marloes: ‘‘We speelden het spel online 
met alle leden. Normaal organiseer ik 
namelijk op locatie een speciale work-
out met Pasen. Dit jaar moest het online 
en bood het ganzenbord uitkomst. Het 
was met elkaar een erg geslaagd uurtje 
waarbij het zweet op ieders voorhoofd 
stond en er bovendien veel gelachen 
werd. We hopen dat iedereen veel plezier 
mag beleven aan dit Ganzenbord spel!…

Ganzenbord work-out IN BEWEGING MET LIFE4BALANCE
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Gemis van school DE NOORDERKROON

ÍKC Het Universum
In onze wijk Twekkelerveld is IKC Het 
Universum een begrip geworden. 
Het IKC wordt gevormd door de 
drie basisscholen in de wijk, OBS 
Twekkelerveld, De Paulus en De 
Zevenster. Daarnaast maken ook 
Peuteropvang Het Universum, Kinder- 
dagverblijf Hengelosestraat en buiten-
schoolse opvang G.J. van Heekstraat 
(alle drie van KOV Hebbes) deel uit van 
dit samenwerkingsverband. 

Peuteropvang Het Universum opende 
in februari 2020 haar deuren en is 
ontstaan uit de samenvoeging van de  
drie locaties voor peuteropvang te weten  
Twekkie, Paulus en De Zevenster. 
De nieuwe locatie is gevestigd in de 
zijvleugel van De Paulus. 

In maart werden wij in Nederland 
geconfronteerd met de gevolgen van 
de Coronacrisis. Voor de kinderopvang 
en de scholen betekende dit dat wij 
vanaf maandag 16 maart onze deuren 
moesten sluiten.

Direct dezelfde dag opende KOV 
Hebbes een van haar locaties om 
noodopvang te verzorgen voor de 
kinderen van ouders die werkzaam 

waren in vitale beroepen. Ook binnen 
de drie scholen in de wijk werd deze 
noodopvang verzorgd. Concreet 
betekende dit dat wij in de afgelopen 
weken dagelijks kinderen in de leeftijd 
van 0-12 jaar hebben opgevangen.

Eind maart is hier ook nog de 24 
uursopvang bijgekomen waar kinderen 
- bij de locatie van KOV Hebbes aan de 
Haaksbergerstraat - gedurende 24 uur 
opgevangen konden worden.

Op dit moment worden de maatregelen, 
die ten gevolge van de Coronacrisis 
zijn genomen, steeds iets verder 
aangepast. Voor de kinderopvang 
en de scholen betekende dit dat wij 
direct na de meivakantie, op maandag 
11 mei, onze deuren weer mochten 
openen voor alle kinderen. 

We hebben vóór 11 mei binnen IKC 
Het Universum natuurlijk wel al het 
mogelijke gedaan om de situatie 
voor onze kinderen, hun ouders én 
onze medewerkers veilig te maken. 
Er zijn speciale richtlijnen gemaakt 
waar ouders en medewerkers zich 
aan dienen te houden. Daarnaast zijn 
alle locaties grondig schoongemaakt 

en hebben we uitgebreide hygiëne 
maatregelen getroffen die gedurende 
de gehele dag uitgevoerd moeten 
worden. Op die manier doen we - 
natuurlijk samen met de ouders - ons 
uiterste best om de opvang van onze 
kinderen nóg veiliger te maken en te 
houden.

 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

Annemiek Geerdink

Intern Begeleider 0-4
KOV Hebbes
annemiek@kov-hebbes.nl

Vorige week kondigde het kabinet aan 
dat de maatregelen verder versoepeld 
worden. Voor de zwembaden betekent dit 
dat zij vanaf 11 mei, onder voorwaarden, 
weer mogen openen.

Dit bericht kwam afgelopen week als een 
verrassing voor de zwembadbranche. 
Desondanks werd er meteen geacteerd en 
werd vrijdag door de branche het ‘Protocol 
Verantwoord Zwemmen’ afgegeven. 
Hierin staan richtlijnen voor zwembaden. 

Inmiddels is ook de noodverordening in 
Veiligheidsregio Twente aangepast en 
kijkt Sportaal met instemming van de 
gemeente hoe openstelling mogelijk is. 

Er is dit weekend hard gewerkt om 
invulling te geven aan de versoepeling van 
de maatregelen. Dit wordt voor stap voor 
stap gedaan. Begonnen wordt met een 
‘proef’periode waarvoor een eerste groep 
zwemlesdeelnemers persoonlijk zijn 
benaderd. Aan de hand van de feedback 

en ervaringen gaat Sportaal de procedures 
aan scherpen. Vervolgens zal met in acht 
neming van alle regels bepaald worden 
hoeveel mensen kunnen zwemmen. In 
eerste instantie zullen dit bezoekers 
persoonlijk worden benaderd. Wel is 
duidelijk dat vooralsnog het zwembad voor 
recreatief gebruik gesloten blijft. Sportaal 
stelt alles in werking om de veiligheid van 
klant en medewerker zo optimaal mogelijk 
vorm te geven en zal dagelijks monitoren 
en waar nodig bij sturen. Houd daarom de 

website van Sportaal in de gaten voor de 
laatste informatie.

OVER SPORTAAL
Wij stimuleren mensen om samen te 
sporten en te bewegen. Dat doen we door 
sportactiviteiten te organiseren, voor 
veilige en schone sportaccommodaties 
te zorgen en sporten voor iedereen 
bereikbaar te maken. Wij zijn Sportaal, 
spelverdeler in sport. Kijk voor meer 
informatie op www.sportaal.nl.

Zwembaden beperkt open

Al heel vroeg vanochtend stond mijn 
dochter klaar om naar school te gaan. 
Eindelijk... weer naar school! Want 
ook al was het in het begin best leuk 
en spannend: al het schoolwerk thuis 
doen, een lossere dagplanning, ouders 

die voor even juf en meester zijn... de 
school werd écht gemist. De school 
met vrienden en vriendinnen, je eigen 
meester en juf (die veel beter kunnen 
uitleggen!), je vertrouwde klaslokaal en 
het fijne schoolplein.

Als ouder vond ik het een bijzondere 
periode. Stiekem genoot ik er wel van 
om weer eens in de staartdelingen en 
spellingsregels te duiken, maar ik weet 
dat dit niet voor alle ouders geldt. Het 
was intensief, dat zeker, maar we voelden 
ons echt ondersteund door school. 
De dagelijkse lesbrieven waren heel 
duidelijk en opgesteld met creativiteit en 
enthousiasme. De informatievoorziening 
was goed, het schoolkrantje liep door en 
er kwamen vriendelijke en stimulerende 
berichtjes vanuit het team.

Maar nu breekt weer een andere tijd aan. 
Waarin de kinderen en het team opnieuw 
starten en hopelijk onderweg zijn naar 
weer een ‘normalere’ school.

GEÏNTERESSEERD IN ONZE SCHOOL?

Op dit moment zijn er geen vaste 
inloopdagen, maar neem gerust contact 
op om te kijken welke mogelijkheden er 
zijn. Een geweldige school, met oprechte 
aandacht voor ieder kind en zijn/haar 
ontwikkeling, door een enthousiast en 
vakkundig team.

Geschreven door een ouder

Waldorf Kindcentrum 
De Noorderkroon
Olieslagweg 138
Enschede

• Basisschool: 053-4354654 
info@denoorderkroon.nl

• KDV/BSO: 06-15550279 
enschede@
christoforuskinderopvang.nl



Sheltersuit Enschede
GEEF VOOR DAKLOZEN IN NEDERLAND

Bijzondere tijden bij Vital Focus

www.vitalfocus.nl #vitalfocusinactie

Van indoor naar online 
Op 13 maart moesten de deuren dicht 
bij de sportschool van Vital Focus. De 
zorg die daar geleverd wordt aan 
mensen met een WMO indicatie ging 
door, maar het sporten was ineens 
afgelopen.  

De eerste Anti-Corona Actie werd gauw 
opgezet! 🎥🎥  Online groepslessen 
vo l g d e n o p Fa ce b o o k . Va n e e n 
uitdagende intervaltraining tot yoga, 
van een Mindfulness training tot de Kids 

Bootcamp! Alles kwam online!  
Én iedereen - lid of geen lid van de sportschool, kon er aan 
meedoen. Deze lessen zijn nog steeds te vinden op de 
Facebookpagina van Vital Focus.       

Ondertussen ontvingen ook steeds 
meer cliënten van Vital Focus zorg door 
middel van Facetime gesprekken en 
videobellen. Alleen in hoge nood mocht 
een persoonl i jk gesprek worden 
gevoerd op locatie aan de Jupiterstraat. 

Op 21 April kwam Mark Rutte met het 
goede nieuws dat kinderen weer  
samen mochten sporten, buiten. Een 
Plan van Aanpak werd geschreven een 
goedgekeurd door de Gemeente 
Enschede en de eerste Kids Bootcamp 
was weer een feit op vrijdag 1 Mei. Wat waren de kinderen blij!

Van online naar outdoor 
Op 6 mei kwam er een versoepeling 
in de Corona maatregelen, waardoor 
ook 18+ mensen weer samen buiten 
mochten sporten. Bij Vital Focus 
betekende dit een fantastische kans 
om hun trouwe leden gauw weer te 
ontmoeten. Maandag 11 mei was het 

al zover! Wat eem feest! Samen trainen, 
samen zweten, samen lachen en bijkletsen! 

Er worden alle dagen van de week outdoor 
groepslessen aangeboden én je kunt elke 
dag een uur individuele fitness boeken, in 
de buitenlucht! Ook dit geldt voor leden en 
niet-leden. Vital Focus wil graag iets doen 
voor de wijk, die al lang genoeg in de sleur 
van het thuis blijven zit! 

De versoepeling biedt ook mooie kansen 
voor de bewoners van ’t Veldhoes van 
Aveleijn. Zij creërden op hun binnenplaats 

een sport-terras waar een coach van Vital 
Focus elke maandag twee keer een 
half uur les komt geven. "

Bij Vital Focus wordt gesteld dat 
deze Corona-tijd zorgt voor een 
groot gemis en veel onrust. Het 
triggert anderzijds ook de 
creativiteit en opent je ogen voor 
hele mooie nieuwe kansen.

9

De Sheltersuit camper is on the road 
again. Waren we de afgelopen weken 
nog in Alkmaar, Breda en Eindhoven, 
momenteel zijn we alweer onderweg 
naar andere steden in Nederland.
Ons doel? Sheltersuits afleveren bij  
zoveel mogelijk Nederlandse organi-
saties die zich inzetten voor daklozen. 
Dat is hard nodig, want momenteel 
bivakkeren steeds meer dak- en 
thuislozen op straat vanwege de 
coronacrisis. 

We zijn blij dat je de Sheltersuit 
Foundation een warm hart toedraagt. 

Laten we samen doorgaan met onze 
missie: van deze wereld een warmere 
plek maken, waarin plaats is voor 
iedereen. 40 pakken uitgedeeld in 
Tilburg, Eindhoven & Den Bosch. De 
Sheltersuit camper heeft onlangs 
Brabant aangedaan, de provincie die zo 
hard getroffen is door het coronavirus. 
Op de haltes Tilburg, Eindhoven en Den 
Bosch zijn ruim veertig Sheltersuits...

Warm onthaal: 50 Sheltersuits uitgedeeld 
in Alkmaar. Na Nijmegen, Tilburg en 
Breda heeft de Sheltersuit camper 
onlangs Alkmaar aangedaan. Daar heeft 

oprichter Bas Timmer 50 Sheltersuits 
overhandigd: 20 exemplaren aan Reakt 
en 30 aan dnoDoen.

WEVEN AAN EEN INCLUSIEVE 
SAMENLEVING
Wie Sheltersuit zegt, zegt natuurlijk 
TenCate Outdoor Fabrics. De fabrikant 
uit Nijverdal doneert al jarenlang rollen 
met tentdoek, waarmee Sheltersuits 
water- en winddicht worden gemaakt.

STRAATTEAM SMO BREDA BLIJ 
VERRAST MET SHELTERSUITS
Het zijn rare tijden…, zegt Manuela 

Blaswich van SMO Breda. Samen met 
haar collega Hans legt ze dagelijks 
op straat contact met daklozen. Met 
bekende gezichten, maar ook met 
nieuwe. “Vanwege de...

ZO KUN JE ONS HELPEN
Niemand verdient het om te moeten 
leven in slechte en onmenselijke 
leefomstandigheden. Met onze 
Sheltersuits zijn wij een stap dichterbij 
een wereld gevuld met warmte en 
bescherming voor iedereen. Helaas 
kunnen wij ons doel niet bereiken 
zonder jouw hulp. Om Sheltersuits te 
kunnen produceren, levens te redden, 
hoop te bieden, banen te creëren en 
mensen op te leiden, zijn wij afhankelijk 
van donaties. Alleen samen zorgen 
wij voor verandering die het verschil 
maakt.

GEEF VOOR DAKLOZEN 
IN NEDERLAND

Stichting Sheltersuit
Rigtersbleek-Zandvoort 10-9
7521 BE Enschede
The Netherlands

+31 (0) 53 2032 375
info@sheltersuit.com
KvK: 6 1 7 9 4 8 9 9
IBAN: NL 8 2 RABO  0 30 0 13 500 9



 

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 

 

                                                                                                                                                                

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

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

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

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

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

Vergeten is
bij ons niet
zo erg

Loop  
vrijblijvend 

binnen

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

7 dagen per week geopend
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,50

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

LENTESHOW BIJ PIEST
De grootste fietsenshow in de regio!

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

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

2549

NIEUW 

LENTESHOW
PRIJS

699

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

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

Eetcafé de Fusting

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

Eetcafé de Fusting 
Down Town

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

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER

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

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

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!

Desmo Hair 
Diana van Desmo Hair was erg blij om 
vanaf 11 mei weer al haar klanten een 
mooi kapsel te kunnen bezorgen.

Na eerst 14 jaar in Twente bij diverse 
kapsalons te hebben gewerkt, begon 
Diana aan de G.J. van Heekstraat 5 jaar 
geleden haar eigen kapsalon Desmo 
Hair. De naam Desmo is een link naar 
haar grote passie voor Italiaanse 
motoren, in haar vrije tijd rijdt ze graag 
op haar Ducati Monster 696 door het 
Twentse land. Alles is mogelijk op 
kapsel gebied bij Desmo Hair, zelfs een 
Indiase Hoofdmassage staat op het 

Desmo programma. Tijdens de Corona 
periode is een behandeling alleen op 
afspraak mogelijk. Zie voor alle info: 
www.desmohair.nl

Welkom
WE ZIJN GEOPENDVOOR AFHAAL-MAALTIJDEN!

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 



Informatie ouderen Alifa
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Beste mensen,
2 weken geleden heb ik u geïnformeerd 
over ons plan te starten met een 
telefonische hulplijn, waar mensen 
naar toe kunnen bellen als ze in dit 
coronatijdperk behoefte hadden aan een 
praatje of hulp of advies nodig hadden.
Verreweg de meesten van u reageerden 
daar positief op, sommigen boden zelfs 
aan daaraan actief mee te willen werken.
De gemeente Enschede zal dit eerste jaar 
de kosten dekken (tot een afgesproken 
maximum bedrag).

Ik ben dan ook blij u nu te kunnen laten 
weten dat we op dinsdag 28 april a.s. 
van start gaan. Deze week zijn we nog 
bezig de laatste zaken te regelen en 
te overleggen met de mensen die de 
telefoon op gaan nemen. Voorlopig zijn 
dat vrijwilligers en professionals die zich 
hiervoor hebben gemeld, maar we zijn 
ook met Saxion bezig om hier studenten 
aan toe te voegen.

Gebeld kan worden met 053 2005549, 
van daaruit wordt doorgeschakeld met 
een van de op dat moment actieve 
medewerkers. De bereikbaarheidstijden 
zijn voorlopig maandag t/m vrijdag van 
09.00-17.00 uur. We hopen dat u deze 
informatie zo veel mogelijk wilt delen met 
collega’s, maar zeker ook met mensen 
waarvan u denkt dat ze wel behoefte 
hebben aan een praatje of hulp.

EEN LUISTEREND OOR
Al voor de coronacrisis was eenzaamheid 
een van de groter wordende problemen 
in onze samenleving, niet alleen 
bij senioren, maar dat is wel de 
leeftijdsgroep waar dit vaker voorkomt. 
Corona en alle daaruit voortkomende 
beperkingen hebben dat nog eens extra 
duidelijk gemaakt en veelal ook versterkt. 
Gelukkig zijn veel mensen bereid een 
handje te helpen waar dat nodig is, 
zowel individueel als vanuit organisaties. 
Toch is concrete hulp alleen niet altijd 

genoeg. Heel veel mensen hebben 
(bijna) niemand die af en toe eens belt 
of op een andere veilige manier contact 
opneemt. In Samen1Enschede hadden 
verschillende organisaties (waaronder 
natuurlijk ook 55+) al enige tijd de 
handen ineen geslagen om iets te doen 
aan het verminderen van eenzaamheid 
in Enschede. Vanuit Samen1 is nu een 
gezamenlijke telefoondienst opgesteld. 
Als u behoefte heeft aan zo maar een 
praatje of uw verhaal kwijt wilt kunt u 
bellen met een centraal nummer, en u 
krijgt dan iemand aan de telefoon die 
rustig de tijd voor u neemt.

Natuurlijk kunt u bij hen ook terecht met 
praktische vragen, want ze beschikken 
over een lijst met de meeste initiatieven 
in Enschede die u op praktisch gebied 
kunnen helpen. Heeft u af en toe 
behoefte aan een luisterend oor of kent 
u iemand die daar behoefte aan heeft?
Het centrale nummer is 053 2005549, 

voorlopig bereikbaar op maandag t/m 
vrijdag van 09.00-17.00 uur. Binnenkort 
hopen we ook een beeldversie hieraan 
toe te voegen door middel van de digitale 
stamtafel. Meer informatie hierover 
kunt u vinden op de website www.
alifawelzijnsenioren.nl

In Samen1Enschede werken onder 
meer de Stichting55+, Alifa, diverse 
zorgorganisaties, het Seniorenplatform 
en Saxion samen aan het terugdringen 
van eenzaamheid.

Met vriendelijke groet, 
Alifa Welzijn Senioren

053 4320122
06 53205411
g.kirchjunger@alifa.nl

Fysiotherapie de Bleek is weer geopend
Zoals u wellicht gezien hebt op tv 
mogen contactberoepen waaronder 
fysiotherapiepraktijken vanaf 1 mei 
hun normale werkzaamheden weer 
hervatten.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich 
misschien afvraagt of behandelingen 
veilig uitgevoerd kunnen worden.
Wij hebben een aantal maatregelen 
genomen om alles zo normaal mogelijk 
te laten verlopen :
• Als u een afspraak bij ons maakt 

wordt door middel van het stellen 
van een aantal vragen bekeken of 
u veilig en zonder risico langs kunt 
komen.

• De anderhalve meter samenleving 
is ook in onze praktijk gerealiseerd.

• Desinfecterend materiaal zoals 

handgel is ook voor u aanwezig. 
• We desinfecteren de apparatuur 

en behandelbank na iedere 
behandeling.

• Ieder half uur worden 
contactvlakken zoals deurklinken, 
kraan en stoelen gedesinfecteerd.

• We zullen u behandelen met een 
mondkapje en natuurlijk wassen 
wij voorafgaand aan iedere 
behandeling onze handen.

• Wij vertrouwen op uw 
medewerking en begrip en kijken 
uit naar uw komst. 

U kunt ons bereiken op T. 053-4358992 
of mail ons via info@fysio-debleek.nl

Team Fysiotherapie De Bleek
Gezondheidscentrum Twekkelerveld

GoodFoodClub zet alle duurzame, lokale 
streekprodukten op de kaart. Natuur 
en Milieufederaties promoten lokale 
duurzame boeren met nieuwe campagne

Nu de coronacrisis in Nederland ons 
leven beheerst kiezen steeds meer 
Nederlanders voor lokaal, gezond en 
duurzaam voedsel. Door vaker te kiezen 
voor lokaal en duurzaam helpen we 
onze lokale ondernemers, ontlasten we 
het klimaat en houden we ons lichaam 
gezond. Omdat de meeste landwinkels, 
pluktuinen en voedselbossen op 
verborgen plekken zitten hebben de 
Natuur- en Milieufederaties (NMFs) de 
‘GoodFoodClub.nu’ gelanceerd. De plek 
waar je als consument alle duurzame 
aanbieders bij jou in de buurt kunt vinden. 
Het doel van de campagne is het aandeel 
duurzame landbouw in Nederland te 
vergroten ook na de Coronacrisis. 

Steeds meer consumenten kiezen 
bewuster voor lokaal en duurzaam 

voedsel. Vanwege de gezondheid, om 
lokale ondernemers te steunen maar 
ook vanwege het klimaatprobleem. 
Veel duurzame boeren leverden aan 
restaurants, festivals en cateraars. 
Nu deze afzet is weggevallen kunnen 
consumenten genieten van deze mooie 
streekprodukten. “Met de GoodFoodClub 
maken we alle duurzame lokale 
aanbieders goed vindbaar. We roepen 
consumenten op om hen te steunen, 
SupportOurLocals en kies vaker voor 
lokaal, gezonder en duurzamer voedsel, 
ook na ook na de coronacrisis…, aldus 
Mattheus Bleijenberg, campagneleider 
van de GoodFoodClub.nu. Op de site 
vinden consumenten alle adressen 
bij hen in de buurt, informatie over 
activiteiten bij boeren en inhoudelijke 
info over gezondheid, milieuvoordelen, 
voedselverspilling, de voordelen voor de 
natuur ed. 

Er zijn in Nederland honderden boeren, 
landwinkels, tuinderijen, voedselbossen 

en adressen waar je de mooiste 
duurzame lokale groenten, kaas, wijn, 
noten, vlees en fruit kunt kopen. Vaak 
weten consumenten hen niet te vinden. 
De GoodFoodClub wordt het digitale 
platform waar alle bewuste consumenten 
en aanbieders van lokaal en duurzaam 
geproduceerd voedsel elkaar vinden. 
Ook online pakketten en restaurants die 
werken met lokale producten worden 
vermeld op het platform. Consumenten 
die de GoodFoodClub volgen blijven 
op de hoogte van initiatieven in hun 
buurt zoals open dagen van boeren en 
appelplukdagen. De GoodFoodClub is 
ook te vinden op Facebook, Instagram en 
Twitter. 

ONTMOETING
Het platform is een basis om komende 
tijd verder uit te bouwen. Er zullen 
steeds meer aanbieders op het platform 
verschijnen en na de coronacrisis willen 
we ook activiteiten delen en organiseren 
bij lokale boeren op het erf om zo boeren 

en burgers meer met elkaar in contact 
te brengen. Aanbieders in Overijssel die 
graag een plekje willen op het platform 
kunnen zich aanmelden via Ilse Jansen, 
jansen@natuurenmilieuoverijssel.nl

LANDBOUW- EN VOEDSELTRANSITIE
Dat we ons voedsel anders 
moeten gaan produceren en ons 
consumptiepatroon niet duurzaam is, 
dringt zo langzamerhand goed door. 
Kijk maar naar het stikstofprobleem 
of het mestoverschot in Nederland. 
We moeten een transitie doormaken 
en meer naar een circulaire landbouw 
met minder afvalstoffen en milieu 
impact. De Natuur en Milieufederaties 
werken op verschillende manieren 
aan deze transities; bijvoorbeeld door 
actieplannen te ontwikkelen en korte 
ketens te ondersteunen. Hierbij werken 
wij veelal samen met (lokale) partners en 
brancheorganisaties.

Lokale streekproducten GoodFood
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Bewoners die hun dorp willen 
verduurzamen, bijvoorbeeld door met 
elkaar zonne-energie op te wekken: 
met dit soort projecten spelen lokale 
energie-initiatieven een belangrijke 
rol in de energietransitie. Maar niet elk 
plan komt van de grond. Daarom kunnen 
lokale energie-initiatieven vanaf 1 mei 
ook voor ontwikkelfinanciering gebruik 
maken van Energiefonds Overijssel.

FINANCIËLE STEUN EN BEGELEIDING 
VOOR LOKALE ENERGIE-INITIATIEVEN 
Het initiatief is genomen door de 
provincie Overijssel, Energiefonds 
Overijssel en Natuur en Milieu 
Overijssel. Met LEI-F (Lokale Energie 
Initiatieven Financiering) verwachten de 
samenwerkende partijen dat meer lokale 
initiatieven tot daadwerkelijke realisatie 
van hun energieplannen komen. Hiermee 
geeft Overijssel invulling aan het streven 
van het Nationale Klimaatakkoord 
om ten minste 50% van de duurzame 
energieproductie in eigendom te laten 
zijn van de lokale bewoners.

DICHTER BIJ DE MENSEN
Gedeputeerde Tijs de Bree voor Energie: 
Er zit enorm veel energie in de lokale 
energie-initiatieven. Bovendien spelen 
ze een belangrijke rol in het verkrijgen van 
draagvlak voor de energiemaatregelen 
die nodig zijn. In Overijssel zijn vele 
tientallen lokale initiatieven. Gezamenlijk 
kunnen ze een groot deel van de 
duurzame energiebehoefte die nodig 
is, verwezenlijken. Maar het vergt vaak 
een lange adem om tot realisatie van 
de plannen te komen. Met deze nieuwe 
financiële regeling en de bijbehorende 

begeleiding helpen we de initiatieven 
daarbij. Zo komt duurzame energie 
dichter bij de mensen.…

ONDERSTEUNING IN DE 
ONTWIKKELFASE
LEI-F speelt in op de behoeftes van lokale 
energie-initiatieven in de ontwikkelfase 
van projecten. In deze fase, die vaak ook 
risicovol is, ontbreekt het de initiatieven 
aan toegang tot financiering. Anderzijds 
missen zij toegang tot expertise. Door 

de initiatieven op beide fronten te 
faciliteren zullen meer projecten van 
start naar finish komen. Natuur en Milieu 
Overijssel is het eerste aanspreekpunt 
voor geïnteresseerde lokale energie-
initiatieven voor financiering vanuit 
LEI-F én expertise. 

HUIDIGE STATUS VAN DE PLANNEN
LEI-F gaat op 1 mei van start. De omvang 
van de ontwikkelfinanciering ligt tussen 
de €20.000,- en €200.000 ,- per project. 

LEI-F start als pilot voor een jaar. Na een 
jaar wordt LEI-F geëvalueerd. In totaal 
is er voor het eerste jaar 1 miljoen euro 
beschikbaar. 

MEER WETEN? 
Kijk op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/leif 

Met vriendelijke groet,
Ilse Jansen
Projectmedewerker 
Educatie & Communicatie

Akoestiek Sporthal Diekman verbeterd
Elke Enschedeër is wel eens geweest, 
de Diekmanhal. De grootste sporthal 
van Enschede is vaak het decor van 
sportwedstrijden, evenementen en 
beurzen. Voor de corona uitbraak 
was dit ook de hal met de hoogste 
bezettingsgraad. Gebruikers klaagden 
al enkele jaren bij verhuurder Sportaal 
en eigenaar Vastgoed & Facilitair 
Bedrijf Enschede over de slechte 
akoestiek. 

De afgelopen jaren zijn er daarom 
meerdere onderzoeken en oplossingen 
aangedragen. De grootte van de hal 
zorgde voor een complexe puzzel waar 
menig leverancier zich op stuk heeft 
gebeten. Een oplossing die voldoet aan 
de huidig geldende normen was niet 
eenvoudig voor handen. TIG-Akoestiek 
heeft in opdracht van het Vastgoed 
& Facilitair Bedrijf Enschede het 
probleem rondom de slechte akoestiek 

in sporthal Diekman verholpen. De 
grootste uitdaging in deze case lag 
hem in het feit de hal door middel van 
vijf scheidingswanden in zes zaaldelen 
verdeeld kon worden. Tot verkort 
waren er geen goede oplossingen voor 
dit soort situaties omdat de oudere 
scheidingswanden niet voldoende 
konden bijdragen aan een juiste 
akoestiek. Dit probleem doet zich veel 
voor, in op te delen, sporthallen in 
Nederland. TIG-Akoestiek heeft een 
oplossing bedacht en de akoestiek in 
drie fases verbeterd. 

De eerste fase betrof het aanbrengen 
van een oplossing onderlangs tegen de 
muren; het sporTIG wandsysteem. Uit 
alle metingen, analyses en simulaties 
bleek, dat maatregelen op het niveau 
waar geluid geproduceerd wordt, het 
meeste effect hebben en daarmee 
meest efficiënt zijn. 

In de tweede fase zijn 4 van de 5 
scheidingswanden vervangen. Deze 
akoestische scheidingswand zou 
met name in de tussenzaaldelen, 
met neergelaten wanden, een forse 
bijdrage moeten leveren. Deze zijn 

speciaal ontwikkelt door TIG. Na 
het afronden van fase 1 en 2 zijn 
tussenmetingen gedaan, die uitwezen 
dat de akoestische waarden van 
de scheidingswanden in de praktijk 
nog gunstiger uitvielen dan de 
laboratorium waarden van deze nieuw 
ontwikkelde scheidingswand. 

Onlangs is de laatste fase uitgevoerd 
om de nagalmtijd conform de 
NOC*NSF norm te reduceren. Hierbij 
zijn bovenlangs aan twee zijden, 
speciaal ontworpen akoesTIG® screens 
aangebracht. De screens zijn voorzien 
van afbeeldingen van sporten die in de 
hal plaatsvinden, waardoor de hal een 
moderne uitstraling heeft gekregen. 
Uiteraard heeft er na de laatste fase ook 
een controlemeting plaatsgevonden 
en voldoen alle afzonderlijke zaaldelen 
en de gehele hal aan de nagalmtijd 
norm van vandaag de dag. 

Ook andere sporthallen, sportzalen 
en gymlokalen zijn voorzien van de 
benodigde akoestische panelen, zodat 
alle sportlocaties nu voldoen aan de 
nagalm norm.
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De Loakstenencommissie van de 
Stichting Historische Sociëteit 
Enschede-Lonneker heeft een gids 
met fietsroutes uitgebracht rond 
de oude marken van wat nu de 
gemeente Enschede is: Lonneker, 
Esmarke,Usselo, Twekkelo en Groot 
Driene. Vier van de routes beginnen en 
eindigen bij de Viermarkenlinde in het 
Abraham Ledeboerpark en daar heeft 
de commissie een informatiepaneel 
geplaatst.

De Loakstenencommissie stelt het op 
prijs als u aandacht wilt besteden aan 
de fietsgids en/of het informatiepaneel. 
Meer informatie over het project vindt 
u in de bijlage. Voor nadere inlichtingen 
kunt u contact: opnemen met 
ondergetekende of met de voorzitter 
van de commissie: Harry van der Sleen 
(e-mail: loakstenencom@shsel.nl).

Mooi weer? Lekker fietsen langs 
loakstenen! Het is voorjaar: tijd om 
erop uit te trekken. Voor wie graag 
fietst, is er nu een gids met zes mooie 
themaroutes in en om Enschede 
beschikbaar: de Markestenenroutes. 
Vijf routes voeren langs de grenzen 
van de vijf vroegere marken in wat nu 
de gemeente Enschede is en de zesde 
gaat langs de buitengrenzen van alle 
vijf de marken: Lonneker, Esmarke, 
Usselo, Twekkelo en Groot Driene. 
Onderweg zijn heel wat markestenen 
te bewonderen. Maar wat zijn nu 
eigenlijk markestenen?

Een markesteen is een soort grens-
steen, ‘loaksteen’ op z’n Twents. Dat 
er stenen staan op de grens met 
Duitsland, heeft iedereen waarschijnlijk 
wel eens gezien. Met hetzelfde doel 
wilden de boeren van een marke hun 
gebied afpalen en laten zien: tot hier 
mag ons vee grazen, tot hier hakken 
wij hout en steken wij turf. Marken 
zijn als het ware de voorlopers van de 
huidige gemeenten. 

In en om Enschede hebben zo’n 
negentig markestenen gestaan. Maar 
toen ze geen functie meer hadden, 
zijn er heel wat verdwenen. De Loak-
stenencommissie van de Historische 
Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) 
herstelt oude stenen of plaatst 
vervangende stenen. En de commissie 
zorgt ervoor dat het publiek deze 
stenen te zien krijgt, onder andere door 
middel van deze fietsroutes.

Het startpunt van vier van de 
markestenenroutes is de Viermarken-
linde die in het Abraham Ledeboerpark 
staat (aan de Van Heeksbleeklaan). 
Die linde staat letterlijk op het 
kruispunt van vier marken en omdat 
dat zo’n centrale plaats is, heeft 
de Loakstenencommissie hier een 
informatiepaneel geplaatst. Op dat 

paneel zijn alle grenzen en grensstenen 
in en om Enschede aangegeven: de 
stenen op de grens met Duitsland, de 
markestenen en de wigboldstenen 
(die het gebied markeren waar in de 
middeleeuwen het stadsrecht gold).

De fietsgids Markestenenroutes is 
verkrijgbaar bij boekhandel Broekhuis 
in Enschede en bij een aantal andere 
boekhandels waar ook het blad ’n 
Sliepsteen van de SHSEL te koop is. 
De Grensstenenroute (fietsroute) en 
de Wigboldroute (wandelroute) zijn 
verkrijgbaar bij toeristische informatie-
punten (o.a. boekhandel Broekhuis 
en lunchcafé Stoet), openbare biblio-
theken en wijkcentra. De routes zijn 
ook te vinden op de website van de 
SHSEL: www.shsel.nl/shsel/wandel-
en-fietsroutes. Hier zijn ook GPX-

bestanden te vinden om te gebruiken 
op een smartphone of GPS-apparaat. 
De routes zijn ook opgenomen in de 
wandel- en fietsapp van Landschap 
Overijssel: www.landschapoverijssel.
nl/routes#!

De fietsgids en het informatiepaneel 
zijn tot stand gekomen met financiële 
ondersteuning van Initiatiefkracht 
Enschede (Jij maakt de buurt), Landschap 
Overijssel (Trots op je Landschap), 
Prins Bernhard Cultuurfonds (van Heek 
 Boekelo Fonds) en Rabobank Enschede-
Haaksbergen (Stimuleringsfonds).

Met vriendelijke groet,
namens de Loakstenencommissie,
Wilma de Hoog

Het is al weken extra druk bij de 
Luisterlijn. Nederlanders nemen massaal 
contact op voor emotionele steun of 
voor een praatje. Gelukkig is er ook een 
andere kant: de afgelopen maand boden 
ruim 800 nieuwe vrijwilligers hulp aan 
om die extra oproepen te beantwoorden. 
Met een verkort opleidingstraject, én een 
extra telefoonlijn ‘de Coronapraatlijn’, 
is de Luisterlijn er nu voor nog meer 
mensen die om een praatje verlegen 
zitten. 

In deze tijd waarin sociaal contact 
beperkt is, is de behoefte aan contact of 
een luisterend oor groot. Door nieuwe 
vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te 
kunnen beantwoorden. Deze vrijwilligers 
gaan de tijdelijke ‘Coronapraatlijn’ 
bemensen, een extra telefoonlijn die 
speciaal is geopend voor als je even een 
praatje wilt maken, je verhaal kwijt wilt, 
wilt kletsen of omdat je bezorgd bent. De 

extra lijn is te bereiken via het reguliere 
Luisterlijn-nummer 0900-0767. 

DUBBEL ZOVEEL GESPREKKEN
Waar vrijwilligers van de Luisterlijn 
normaal gesproken zo’n 700 tot 800 
gesprekken per dag voeren, is dat 
aantal bijna verdubbeld tot zo’n 1200 
gesprekken per dag. Meer dan de helft 
van de gesprekken gaat over corona en 

de bezorgdheid daarover. En een deel 
van de mensen die over corona bellen 
willen gewoon even iemand spreken, 
hun bezorgdheid uitspreken en iemand 
die luistert zonder oordeel. 

OVERSPOELD MET MENSEN 
DIE WILLEN HELPEN
De afgelopen maand werd de Luisterlijn 
overspoeld met aanmeldingen van 

mensen die zich (tijdelijk) willen inzetten. 
Een groot deel hiervan zijn mensen die in 
deze drukke tijd willen helpen nu ze zelf 
minder of helemaal niet kunnen werken. 
‘‘Het is echt hartverwarmend om te zien 
hoeveel mensen willen helpen door er 
even te zijn voor een ander’’…, zegt Helen 
Maier, manager locaties en projecten. 
Onze uitdaging was hoe deze nieuwe 
mensen snel, eenvoudig en met zo weinig 
mogelijk kosten in te zetten. Samen met 
onze telefoonprovider Cloud Contact 
kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform, waarop elke nieuwe 
vrijwilliger vanuit huis kan inloggen. 
Hierdoor kunnen we meer mensen te 
woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.… 

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar 
voor een anoniem gesprek. Bel naar 
0900-0767 of chat of mail via www.
deluisterlijn.nl.

Markestenen te bewonderen in Twekkelo

Honderden extra oren VOOR DE LUISTERLIJN
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 DMBE
 HET DUURT LANG 

Enschede Textielstad
Een voortdurend hot item is het tekort 
aan mondkapjes. Medisch personeel en 
zorgwerkers die met kwetsbare mensen 
in aanraking komen schreeuwen erom. 
Niet alleen van levensbelang voor jezelf, 
maar ook ter bescherming van anderen. 
Annemieke Koster zag deze noodkreet, 
en wilde graag iets doen. Annemieke is 
oprichter van ‘Enschede Textielstad’. Met 
de mensen en machines die zij tot haar 
beschikking heeft wil ze graag samen 
met weverij AC Ter Kuile mondkapjes 
produceren om belangeloos een steentje 
bij te dragen. Ze wil dit echter wel op een 
gefundeerde en doordachte wijze doen. 
Er is namelijk gebleken dat veel van de 
‘DIY’ mondkapjes onvoldoende tot geen 
bescherming bieden. ’’Bescherming kun 
je niet half doen’’, zegt Annemieke.

MATERIAAL EN PRODUCTIETECHNIEK
Een mondkapje maken dat adequate 
bescherming biedt doe je niet zomaar. 
Een lapje katoen met een tissue 
ertussen kwalificeert niet als medisch 
beschermmiddel.…, zegt Annemieke 
Koster, oprichtster van Enschede 
Textielstad. Er komt meer bij kijken. Denk 
aan gebruik van het juiste (medische) 
materiaal en de juiste productiewijze. 
Veel mensen maken vanuit goede en pure 
bedoelingen vanuit huis mondkapjes op 
de naaimachine om zo een bijdrage te 
leveren aan de maatschappij.

Deze zogenaamde chirurgische maskers 
beschermen de drager niet tegen het 
oplopen van het virus, maar zorgen er 
vooral voor dat de drager de ziekte niet 
verspreidt in zijn of haar omgeving. 
Zelfgemaakte mondkapjes bieden 
bovendien minder bescherming dan de 
gecertificeerde producten die van andere 
materialen op een andere manier worden 
geproduceerd. 

De gaatjes die je met een naaimachine 
creëert kunnen bijvoorbeeld ook weer 
openingen zijn waar het virus doorheen 
komt. Vaak zie je dat het ultrasoon 
gelast is of op een andere manier 
met hitte is geproduceerd en niet met 
traditionele confectietechnieken…, zegt 
Annemieke. Het belangrijkste knelpunt 
is op dit moment het vinden van geschikt 
materiaal, dat uit een alternatieve hoek 
in de industrie moet komen omdat 
de officiële medische markt wordt 
overvraagd.

DENKEN, DAN DOEN
Annemieke is nog niet begonnen met 
produceren, omdat ze er zeker van wil 
zijn dat de mondkapjes die zij gaat 
maken, ook echt helpen. “Het voelt 
soms heel machteloos om niet gewoon 
achter de naaimachine te kruipen en 
iets te maken. Maar het verstand wint 
toch wel van het gevoel. Nadenken over 

een echt passende oplossing is in ieder 
geval de keuze die ik zelf maak. Ik ga niet 
roepen dat ik de oplossing heb totdat die 
voldoende is getest. Dat hopen wij met 
snelheid te kunnen doen.…

ONDERZOEK
Annemieke werkt samen met verschil-
lende textielproducenten, ateliers en 
onderzoekers uit het hele land. Zo werkt 
ze onder andere samen met partijen uit 
Elst en Sneek en een aantal studenten 
en onderzoekers van het Saxion en de 
UT die op persoonlijke titel hun bijdrage 
willen leveren. Ook wachten bepaalde 
groepen thuisnaaisters op het advies dat 
zij uit gaat brengen, voordat ze zelf op 
productie overgaan. Vorige week zijn de 
eerste testen uitgevoerd op een aantal 
verschillende materiaalsoorten die 
volgens Annemieke kansrijk zijn. 

Op basis van specificaties die uit ons 
onderzoek naar voren zijn gekomen 
gaan zij testen of verschillende 
materiaalsoorten daaraan voldoen. 
Zodra deze testen succesvol zijn hopen 
we een versneld traject in te kunnen gaan 
waarmee het door officiële instanties 
wordt getest en gecertificeerd.…

ENSCHEDE TEXTIELSTAD
Enschede Textielstad is een weverij 
voor het maken van duurzame en 

vaak gerecyclede stoffen voor mode 
en interieur. Samen met partners uit 
de regio verwerken zij reststromen 
textiel tot nieuwe garen en weven 
daar weer nieuw textiel van. “Mijn 
bedrijf is gestoeld op lokale productie, 
duurzaamheid en ook het lokale afzetten 
van het eindproduct. De mondkapjes, 
een polyester wegwerpproduct, is dus 
heel erg buiten mijn normale scope….

Annemieke ziet dat het belang van lokale 
productie tijdens deze crisis ook meer 
naar voren komt. “Het is nu zo moeilijk 
om materiaal de landsgrenzen over te 
krijgen, ik denk dat het steeds duidelijker 
wordt dat lokale productie enorme 
voordelen heeft.… Enschede Textielstad 
is onlosmakelijk verbonden met het 
verleden van Twente als textielregio. 
Annemieke blijft deze traditie voortzetten 
op een nieuwe, toekomstbestendige 
manier met aandacht voor klimaat, milieu 
en maatschappij. Haar initiatief ligt in 
het verlengde van deze Twentse traditie. 
‘‘Ik denk dat de kracht van Twente blijkt 
uit het snel oplossingsgericht denken, én 
dat wel doordacht doen.’’

WWW.TEXTIELSTADENSCHEDE.NL

Sjors Sportief & Creatief gaat door in 
schooljaar 2020-2021 De afgelopen 
periode is Sjors thuisgebleven maar 
was druk aan het bewegen in en 
rondom huis. Onder de noemer Sjors 
Stays@Home verschijnt er dagelijks 
een video op de website van Sportaal. 
Het is een tijdelijk alternatief voor 
Sjors Sportief & Creatief, een project 
waarbij kinderen kennis kunnen maken 
met sport- en cultuuraanbieders in 
Enschede. 

In het afgelopen schooljaar tot 
en met maart hebben ruim 1.800 
basisschoolkinderen deelgenomen aan 
sportieve en creatieve activiteiten in de 
gemeente Enschede. ‘We kijken terug 
op een succesvol jaar waarin ondanks 

de Corona perikelen toch 200 kinderen 
meer deelgenomen hebben dan vorig 
schooljaar.’ aldus sportregisseur Manon 
Huinink die al drie jaar betrokken is bij 
dit project. ‘Verenigingen en kinderen 
weten ons beter te vinden, we zien dat 
het zijn vruchten afwerkt en hebben 
na evaluatie besloten de aankomende 
jaren dit project voort te zetten’. 

Zoals elk jaar verschijnt er begin oktober 
een schoolboekje waarin alle sport- en 
cultuuraanbieders prachtig worden 
gepresenteerd. Het Sjors Sportief & 
Creatiefboekje wordt uitgedeeld aan 
alle kinderen van groep 1 t/m 8 in 
de gemeente Enschede. ‘Een betere 
promotie van jouw sportvereniging of 
cultuurorganisatie bestaat er eigenlijk 

niet. Meedoen is voor de aanbieders 
van sport en cultuur kosteloos’ vertelt 
Quinta Clason van Cultuur in Enschede. 
Ondanks deze onzekere tijd waarbij we 
te maken hebben met veel beperkingen 
willen Sportaal en Cultuur in Enschede de 
sport- en cultuuraanbieders oproepen 
om (weer) mee te doen. Verenigingen 
kunnen de cursus(sen) aanmelden op 
www.sportstimulering.nl. 

De start in oktober vindt plaats 
in samenwerking met Sportaal, 
Cultuur in Enschede, Gemeente 
Enschede, Menzis, Sportstimulering 
Nederland, basisscholen en cultuur- 
en sportorganisaties van gemeente 
Enschede.

OVER SPORTAAL
Wij stimuleren mensen om samen 
te sporten en te bewegen. Dat 
doen we door sportactiviteiten te 
organiseren, voor veilige en schone 
sportaccommodaties te zorgen en 
sporten voor iedereen bereikbaar te 
maken. Wij zijn Sportaal, spelverdeler 
in sport. Kijk voor meer informatie op 
www.sportaal.nl.

Sportief & creatief het jaar door
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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  4336190
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

OPENINGSTIJDEN BIEB
Bibliotheek Twekkelerveld
Zonstraat 1, 7521 HD Enschede
T 053 - 4309039, twekkelerveld@
bibliotheekenschede.nl
Maandag 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: 
€ 3,75 per maand

Plusabonnement:  
€ 5,00 per maand

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

Informatie DMBE
 HET DUURT LANG 

Ook zo klaar met de corona crisis? Nou bij DMBE zijn we er eigenlijk ook 
wel klaar mee maar het blijft nog even in lijdzaamheid afwachten voor al 
onze leden die heel graag samen willen musiceren.

De slagwerkers waren al even bezig om 
met elkaar de slagwerknummers door 
te nemen m.b.v. laptop/smartphone en 
onze hoofdinstructeur neemt per sectie 
van de drumfanfares ook de nieuwe 
muziek die hij heeft gearrangeerd door 
via de computer/tablet/telefoon.

Het is wel behelpen hoor omdat je niet 
tegelijk iets kunt ondernemen vanwege 
de vertraging in het internet of dat 
er maar naar 1 iemand kan worden 
geluisterd. Maar dat mag de pret niet 
drukken hoor want de instructeurs doen 
hun uiterste best om dit tot een succes 
te maken en straks als we weer samen 
mogen spelen, hebben we de muziek al 
goed doorgenomen. Het is dus nog even 
doorbijten met zijn allen, totdat de regels 
worden aangepast en ja het duurt ook 
wel erg lang. Maar liever zo dan dat we 
met zijn allen besmet raken!

Alle onkosten voor de vereniging blijven 
wel doorgaan maar de inkomsten uit 
optredens en de bar blijven al weer tijden 
uit. Ook de optredens in het buitenland 
zijn allemaal gecanceld en dat is ook niet 
leuk voor ons als leden omdat we dan 
onze buitenlandse vrienden dan weer 
zien. Zo zijn er behoorlijk wat optredens 
en evenementen of gecanceld of 

uitgesteld. We wachten af wat dat voor 
ons als vereniging betekend.

Omdat alles stilligt binnen de vereniging 
blijven er nog wel taken over voor het 
bestuur en leden om te vervullen. Zo zijn 
de muziekcommissie en de dirigenten 
druk met het zoeken naar nieuwe of 
gearrangeerde muziek. De bibliotheek 
wordt ook digitaal weer verder bijgewerkt 
en de nieuwe nummers in de catalogus 
opgenomen. Soms kun je een andere 
vereniging nog even blij maken met een 
muzieknummer wat zij niet hebben of 
graag gearrangeerd willen hebben.
En natuurlijk hebben we die kennis 
in huis. Zo kwamen we onlangs via 
Facebook een aantal mooie marsen 
tegen van een Enschedeër! Het ligt nog 
ergens opgeslagen maar komt wel onze 
kant op. En dan kan het bewerken een 
aanvang nemen want degene waar het 
van is wil wel graag een opname ervan 
hebben. Moet te regelen zijn toch?

In en om het gebouw ligt alles stil en 
het groen buiten kent geen genade. 
Rondom ons gebouw ligt er dus nog werk 
genoeg. Ook binnen ligt alles een beetje 
te verstoffen en als we weer samen 
mogen komen zal ook hier nog heel wat 
te doen zijn. Koelkasten zijn leeg gehaald 

en de dranken die over datum dreigen te 
gaan hebben ook hun bestemming wel 
gevonden. Ja, je moet bijna overal aan 
denken, zelfs aan de thermostaat die 
de hele week lager kan staan. Scheelt 
wel op de energierekening hoor maar we 
willen het graag anders zien.

Het duurt niet lang meer en dan kondigen 
we de vakantie alweer aan, maar of het 
dit jaar wat wordt? Vakantie is er echt 
wel voor iedereen maar hoe, dat is nog 
even de vraag.

Hier en daar mogen de campings en 
vakantieparken mondjesmaat open 
en voor veel mensen is dat wel een 
opluchting naast de thuis quarantaine 
wel of niet verplicht. Wij hopen dat jullie 
ook allemaal gezond blijven en zien jullie 
graag op een nader tijdstip terug met of 
zonder muziek!

Een korter stukje dan wat jullie van ons 
gewend zijn maar wel met inhoud! Blijf 
gezond mensen en heb nog even geduld!

Het is Mooij.

Tijdens de Corona-crisis waren er 
meerdere partijen al bezig om wat 
voor de medemens te kunnen doen. 
Zo kreeg ook Het Zonnehuuske het 
bericht dat er (vanuit All4free) in de 
wijk aardappels verdeeld kon worden, 
voor de leden maar ook voor de 
wijkbewoners.

In eerste instantie ging het om 1 
pallet. Dit werden er echter drie. 
Daar bleef het niet bij. All4free kwam 
ook levensmiddelen brengen, waar 
pakketten van werden gemaakt. 
Tevens melden zich ook anonieme 
donateurs om ook wat te willen 
bijdragen.

Het Zonnehuuske was hiervoor te 
klein en had niet alle benodigdheden 
hiervoor. Gelijk werd via Het 
Zonnehuuske contact gelegd met 

het Lunchteam of wij de ruimte in ‘t 
Proathuus hiervoor konden en mogen 
gebruiken. En zoals bekend is dit ook 
gebeurd. Met een aantal geweldige 
vrijwilligers hebben wij een aantal 
weken achter elkaar tussen de 50 tot 

70 gezinnen kunnen helpen. Uiteraard 
zijn wij ontzettend trots dat wij, in 
samenwerking met verschillende 
mensen en partijen, dit hebben mogen 
doen.

Voedseluitgifte 
Zonnehuuske en All4free



Lieveheersbeestje?

Earth is calling… Micronit

Veel mensen vinden insecten, en vooral 
kevers, maar griezelige beesten. Ze 
hebben van die rare sprieten op hun kop, 
van die enge dunne pootjes, En ook hun 
lijf ziet er vreemd uit. Mensen denken dat 
ze vast en zeker hard en gemeen bijten. 
Misschien zijn ze nog wel giftig ook!”, 
Denken ze. Maar” lieveheersbeestjes 
vinden de mensen wél leuk. Ze zien 
er ook helemaal niet gevaarlijk uit. Ze 
hebben mooie, vrolijke kleuren en zijn 
erg klein. Sommige mensen denken 
dat een lieveheersbeestje het weer kan 
voorspellen.

Ze zetten hem dan op hun hand en blazen 
hem weg. Als het weg vliegt, wordt het de 
volgende dag mooi weer, maar als het op 
de grond valt dan weet je het wel… Alweer 
regen. Het lieveheersbeestje behoort tot 
de familie kevers, en kevers horen weer 
bij de insecten. Er zijn 59 verschillende 
soorten lieveheersbeestjes in ons land. 
Sommige soorten herken je gelijk, andere 
zijn moeilijk uit elkaar te houden. Niet 
alle lieveheersbeestjes hebben evenveel 
stippen.

Er zijn lieveheersbeestjes met 2, 7, 12, of 
zelfs 24 stippen.

Vaak wordt er gezegd dat het aantal 
stippen de leeftijd van het diertje aangeeft, 
maar dat is beslist niet waar. Het zijn 
gewoon verschillende soorten. Ook niet 
alle lieveheersbeestjes zijn oranje van 
kleur. Er zijn gele soorten met zwarte 
stippen, zwarte met oranje stippen. Ook 
zijn er lieveheersbeestjes die helemaal 
geen stippen hebben.

HET LICHAAM
Het lieveheersbeestje behoort dus 
tot de insecten. Dat betekent dat: Het 
lichaam bestaat uit drie delen: de kop, het 
borststuk en het achterlijf.
Aan de voorrand van de kop zit de 
mond. Die is ingewikkeld gebouwd. Het 
bestaat uit een boven- en onderkaak, 
en ook verschillende tasters. Hiermee 
houdt hij zijn prooi vast. Het heeft ook 
twee speciale ogen: de facetogen. Die 
bestaan uit een groot aantal kleine 
oogjes. Het borststuk bestaat uit drie 
ringen. Die heten: het voorborststuk, het 

middenborststuk en het achterborststuk. 
Zulke ringen heten segmenten. Aan het 
middenborststuk zitten de dekschilden,en 
aan het achterborststuk de vleugels. De 
dekschilden hebben meestal opvallende 
kleuren. De dekschilden worden gebruikt 
bij het vliegen en geven bescherming.

Een lieveheersbeestje heeft ook de poten 
aan het borststuk, aan elke ring één 
paar. Dus een lieveheersbeestje heeft 
6 poten. Zo’n poot bestaat ook weer uit 
allemaal delen: de heup, de dijring, de 
dij, de scheen en de voet. Aan de voet 
zitten kleine klauwtjes waar het diertje 
zich mee vasthoudt. In het achterlijfje 
zitten organen voor de spijsvertering 
en de voortplanting. De eitjes van een 
lieveheersbeestje zijn oranje. Uit die 
eitjes komen larven, die verpoppen zich 
na een tijdje. Uit die poppen komen 
dan de volwassen lieveheersbeestjes 
tevoorschijn.

De meeste lieveheersbeestjes eten 
bladluizen. Bladluizen leven in groepen. 
Het lieveheersbeestje legt haar eitjes 

bij zo’n groep zodat de larven niet 
erg lang naar eten hoeven te zoeken. 
Lieveheersbeestjes hebben een leuke 
gewoonte. Ze kruipen bijna altijd 
omhoog. Ze zoeken het zonlicht op. Een 
lieveheersbeestje is een heel nuttig dier 
want als je hem op een plant zet eet hij alle 
bladluizen ervan af.Eén lieveheersbeestje 
eet zo’n 100 bladluizen per dag.

Testen, testen, testen. Dat was het credo 
de afgelopen tijd en ook in de komende 
fase zal testen van cruciaal belang 
blijven. Niet alleen om te bepalen of 
iemand het coronavirus heeft, maar ook 
om te zien of iemand het heeft gehad 
en nu immuun is. Bovendien voeren 
onderzoekers analyses uit om te kijken 
hoe het virus zich ontwikkelt. Om de 
deelname aan de maatschappij en 
economie te kunnen verruimen is kennis 
hierover van groot belang. Het Twentse 
bedrijf Micronit produceert chips die 
vanaf het begin van de crisis al door 
klanten wereldwijd gebruikt worden om 
de genetische opbouw van het COVID-19 
virus te bepalen.

MICROFLUÏDISCHE CHIPS
Het Enschedese bedrijf Micronit is 
toeleverancier van bedrijven die machines 
produceren waarmee analyses en testen 
worden uitgevoerd op tal van monsters. 
Het bedrijf ontwikkelt zogenaamde 

‘microfluïdische chips’ die wereldwijd 
in laboratoria en ziekenhuizen worden 
gebruikt. Deze chips worden gebruikt 
voor ondermeer kankeronderzoek, maar 
meer recentelijk ook voor onderzoek naar 
het COVID-19 virus. Het bedrijf heeft 
de productie opgevoerd om te kunnen 
voldoen aan de grote vraag. De vraag naar 
de microfluïdische chips van Micronit is 
enorm gestegen vanwege de vele tests 
die wereldwijd worden uitgevoerd om te 
bepalen of een patiënt besmet is met het 
coronavirus. Willy-An Silvius, Marketing 
Communications Specialist bij Micronit, 
geeft aan dat het bedrijf er alles aan 
doet om de eigen verantwoordelijkheid 
tijdens deze crisis te blijven dragen, zowel 
voor binnen- als buitenland. “Wij zijn er 
nu vooral op gericht om zorg te kunnen 
blijven dragen voor al onze klanten, zodat 
de testen gewoon in voldoende mate 
beschikbaar blijven en er wereldwijd op 
grote schaal getest kan worden. Klanten 
verhogen hun voorraden om ook aan die 

vraag te kunnen voldoen en dat houdt in 
dat het bij ons extra druk is.… Het aantal 
medewerkers in de cleanroom is dan ook 
tijdelijk uitgebreid.

BEPALEN, BESTUDEREN, REMMEN
De chips van Micronit worden niet alleen 
ingezet om te testen of iemand corona 
heeft, maar zijn ook van cruciaal belang 
bij het onderzoek naar de oorsprong en 
het verloop van het virus. Ook zet het 
bedrijf zich via platform ‘Viralert’ in voor 
de ontwikkeling van sneltests.

WERKING
Hoe werkt zo’n analyse precies? Bloed of 
slijm wordt bij een patiënt afgenomen 
en na chemische bewerking op de chip 
aangebracht. Deze chip wordt in een 
machine geplaatst om een analyse uit 
te voeren. Het virus bevat RNA, dat lijkt 
op DNA. RNA en DNA zijn opgebouwd uit 
vier unieke bouwstenen. De volgorde van 
deze bouwstenen bepaalt de genetische 

code. In de microfluïdische chips wordt 
de exacte volgorde van de bouwstenen 
stukje bij beetje bepaald met behulp 
van een zeer gevoelige microscoop. Dit 
wordt ook wel ‘sequencing’ genoemd. 
Op deze manier wordt op moleculaire 
schaal in kaart gebracht hoe het virus is 
opgebouwd.

HET TESTEN VAN DE TOEKOMST
Micronit is als bedrijf al enorm gegroeid en 
deze groei blijft ook tijdens de coronacrisis 
steevast doorzetten. ‘‘We zijn bezig 
met nieuwbouwplannen, omdat we een 
toename in onze productie verwachten. 
Diagnostiek zal in de toekomst sneller, 
accurater en preciezer worden, en dat is 
iets waar microfluïdische chips heel goed 
in kunnen voorzien’’….

Het zijn vreemde tijden. Gelukkig 
komt er langzamerhand weer wat 
perspectief. Belangrijk is dat we ons 
aan de afspraken houden, en naar 
elkaar omzien, vooral voor de kwetsbare 
bewoners in onze wijk. 

Met elkaar maken we de wijk. Wellicht 
is dit wel een goede tijd om na te 
denken of je een actievere rol wilt 
spelen in deze wijk. Zowel wij als 
bewonersplatform, als de commissie 
wijkbudgetten, de wijkkrant en het 
samenwerkingsverband zetten ons in 
voor Twekkelerveld. Hier kunnen we 
altijd meer mensen gebruiken.

Ook de ontwikkelingen rond Nieuw 
Twekkelerveld vragen om de betrok-
kenheid van wijkbewoners. Het gaat 
om onze wijk! Meld je eens bij ons als 
je hier voor voelt, of breng het onder de 
aandacht bij iemand die je kent die hier 
wat zou kunnen betekenen. Met elkaar 
maken we de wijk. 

DOE MEE EN LAAT VAN JE HOREN
We zien en horen dat er mooie 
initiatieven in de wijk zijn en komen. 
Denk aan t Proathuus, activiteiten van 
het jongerenwerk, groene schoolpleinen, 
t Zonnehuuske. We zien ook dat het op 
sommige plekken beter kan of anders 
moet. Zoals rond onzelfstandige 

bewoning, de participatie van 
wijkbewoners rond lastige thema’s 
als aardgasvrij en de aanpak van 
wateroverlast. Laat dus van je horen!

HEB JIJ AL GEBEPT MET BEPT? 
Heb je zelf een onderwerp waar je 
graag eens met buurtbewoners over 
van gedachten wilt wisselen? Of andere 
vragen of ideeën? Of wil je zelf meer 
betrokken zijn bij wat er speelt in de 
wijk? Je kunt ons altijd mailen op info@
bept.nu en bereiken via www.bept.
nu Ook vind je ons op Facebook als 
Bewonersplatform Twekkelerveld.
 
Jacqueline, Patrick, Marieke

Nieuws van het Bewonersplatform


