
Wat was het een geweldig succes, de eerste minimarkt 
in onze wijk. En wat hadden we een geluk met het weer, 
al met al een prachtige dag. Wat hebben we met z'n 
allen genoten. Allereerst willen wij iedereen bedanken 
die deze dag tot een succes hebben gemaakt. Zowel 
alle samenwerkende organisaties, de leuke gezellige 
wijkbewoners/bezoekers en niet te vergeten al onze 
fantastische vrijwilligers. Uiteraard bedanken wij ook 
alle donateurs en sponsoren, geweldig dat ook door 
jullie bijdrage dit alles mogelijk is gemaakt.

Er was voor ieder wat wils. Onder het genot van 
een hapje en drankje kon men genieten van de 
muziek die verzorgd werd door "Big smile for a Child" 

zij hadden ook een popcornmachine en kon men  
een heerlijke suikerspin bij ze ophalen. U kunt zich vast 
wel voorstellen wat voor heerlijke geuren aan onze 
neuzen voorbij gingen. 

Het Lunch Team zorgde voor een heerlijk broodje. Er was  
keuze tussen een broodje knakworst of kipdöner en 
uiteraard met de bijbehorende sausjes. 

Samen met diverse vrijwilligers was het allemaal goed 
verzorgd. Net zoals de heerlijke hapjes die rondgebracht 
werden. En of dat nog niet genoeg was, was er zelfs 
een heerlijke vers gemaakte kippensoep, verzorgd door 
Rozien (vrijwilligster van de Eetsoos).

Phion, orkest van Gelderland en Overijssel, was ook 
aanwezig en gaf ons een live optreden met een 
violist en cellist. Er waren verschillende activiteiten, 2 
verschillende springkussens voor grote en kleine kindjes 
en een gigantisch voetbal-dartbord, waar de kinderen 
zich fantastisch mee vermaakt hebben.
 
Er was bij binnenkomst de mogelijkheid om mee te 
doen met een gratis prijsvraag, waarbij men moest 
raden hoeveel pepernoten in een, toch best wel, sjieke 
bak zaten. De winnaars worden later nog benaderd om 
hun prijs in ontvangst te nemen. Er zijn namelijk best 
wat nootjes te tellen.

De kindjes konden prachtig geschminkt worden door 
Sandra (een vrijwilligster van All4free) en naarmate het 
drukker werd begon de rij wachtenden al mooi te groeien. 
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EN OMGEVING

Stichting Big Smile For A Child: 
AANDACHT VOOR DE RIDE OUT OP 12 JUNI

De voorbereidingen waren weer 
top geregeld door de stichting 
en wat is er niet mooier dan een 
zonovergoten dag erbij rond 
het gebouw van DMBE aan de 
Herculesstraat 10!

Er was veel te zien en te beleven, 
een draaimolen, een groot en klein 
luchtkussen voor de kinderen, een 
tombola, diverse spulletjes om te 
kopen voor promotie en aandacht 
voor het grote evenement ‘Big 
Smile For A Child’ op 12 juni.

Een ijscokar mocht, zeker met dit 
mooie weer, niet ontbreken en een 

heuse suikerspinmachine was 
ook aanwezig. Kinderen konden 
prachtig geschminkt worden, 
een rad van avontuur met leuke 
prijsjes voor de kinderen ontbrak 
natuurlijk ook niet. 

Voor de inwendige mens stond 
van alles klaar met o.a. een 
broodje hamburger en broodje 
braadworst. Drinken was binnen 
in het DMBE gebouw te verkrijgen.

Om het geheel muzikaal te 
ondersteunen gaf Radio-Acacia 
acte de présence met mooie 
muziek voor jong en oud!

Trike’s kon je niet alleen bewon-
deren maar je mocht ook mee-
rijden en een donatie was geheel 
vrijwillig maar werd wel heel erg 
gewaardeerd.

Nadat ‘Big Smile For A Child’ een 
paar jaar dit evenement niet kon 
organiseren vanwege Covid, was 
het nu uitpakken om samen met 
vele vrijwilligers van deze non-
profit club, waar alle inkomsten 
ten goede komen aan de stichting, 
te mogen organiseren.
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BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN

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

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

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

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

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG 

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

Boensma ijzerwaren online vuurwerk winkel

uw vuurwerk specialist

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

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

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

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

inruil en financiering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

vAKANTIE chEqUE KAdO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

dEcEMbEr KAdO MAANd!

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

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

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

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

als groepstraining

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

info@fysiotherapiehammer.nl
www.fysiotherapiehammer.nl

VOLG ONS OOK VIA



10 jaar jong!

Sprnkl

UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL
TWEKKELERVELD.EU

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

REDACTIE
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl
Gerard Stegeman, Rob Andela

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl

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

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

UITERLIJKE INLEVERDATA 
14 juni | 30  aug
27 sep | 25 okt | 22 nov

VERSCHIJNINGSDATA
 28 juni | 13 sep
11 okt |  8 nov | 6 dec

Colofon

Minimarkt Twekkelerveld een groot succes!

3
VERVOLG P.1 >>

Fantastische mini creaties liepen er rond, 
en ieder kindje was weer anders. All4free 
had een stand waar ze uitleg gaven 
over hun organisatie en waar men voor 
een klein prijsje leuke items kon kopen 
van Support All4free. Ook hadden ze er 
voorbeelden staan van kraamcadeau's, 
boodschappenpakket, traktaties etc. die  
uitgegeven worden aan mensen in minima 
die daar niet de financiën voor hebben.
 
Uiteraard stonden er verschillende 
organisaties en stichtingen die graag 
over hun werk (in de wijk) vertelden en 
zijn er mooie contacten gelegd. Zowel 
tussen de organisaties, maar ook onder 
de bezoekers. Uiteindelijk ging het er ook 
om wat is er in de wijk, wie doet wat en 
waar kunt u terecht.

Rigtersbleek was aanwezig en had naast 
de informatie ook leuke goodiebags. 
Samen Twekkelerveld was natuurlijk ook 
van de partij. Ook daar kon men terecht 
voor informatie en zoals de meesten al 
weten geven zij onder andere ook leuke 
workshops en knappen fietsen weer op 
zodat ze weer een tweede ronde mee 
kunnen. Nieuwsgierig? Neem eens een 
kijkje bij Samen Twekkelerveld.
 
Speeltuin Heelal was uiteraard ook van 
de partij en ook zij hebben verschillende 
activiteiten, zoals onder andere een 
gezellige Bingo en disco. Tevens zijn 
er iedere woensdagavond Judolessen 
(aanvang 19.30).

Het Zonnehuuske mocht natuurlijk 
ook niet ontbreken en men mocht daar 
(gratis) kleding, speelgoed en decoratie 

uitzoeken. Vooral de knuffeltjes vlogen 
er als zoete broodjes doorheen. Prachtig 
om al die vrolijke kinderkoppies te zien 
en de leuke reacties van de mensen te 
horen.

Groen Blauw Twekkelerveld gaf uitleg 
over hoe Twekkelerveld groener en 
blauwer wordt door middel van het aan-
pakken van de wateroverlast in onze 
wijk. Het stimuleren van de biodiversiteit 
en nog zoveel meer. Het is niet onbekend 
dat bij een zware regenbui diverse straten 
in onze wijk flink onder water staan.

Naast de verschillende organisaties 
waren er ook vele partners bij betrokken 
om dit alles te organiseren. Na afloop 
waren we moe maar voldaan, alles 
moest weer netjes opgeruimd worden 
en zoals verwacht werden de handen uit 

de mouwen gestoken en stond iedereen 
voor elkaar klaar om een helpende hand 
te reiken. 

Het was een geslaagde dag en zeker 
voor herhaling vatbaar. De gezelligheid, 
het enthousiasme het was top. Iedereen 
ontzettend bedankt en tot gauw!

PARTNERS
Scoren in de Wijk, Nieuw Begin Enschede
Alifa, Wijkkrant Twekkelerveld, Twentse 
Alliantie, Wijkwijzer, Wijkbudget 
Commissie Twekkelerveld, Wijkteams 
Enschede, Gemeente Enschede, Nieuw 
Twekkelerveld, BEPT, V.V. Rigtersbleek, 
Samen Twekkelerveld, Het Zonnehuuske
Speeltuin Heelal, School Lunch Team, 
Wijkwijzer, Stichting Move, All4free,  
De Eetsoos, Groenblauw Twekkelerveld, 
Big smile for a child, Supporter van elkaar.



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

De plek waar
Muziek & Theater

een Feestje is

Spinnerij Oosterveld

Heerlijk eten & drinken met
familie, vrienden of collega's 

en genieten in een sfeervol 

Info: www.mystiektheater.nl

UNIEK
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Door corona willen meer mensen 
gezonder leven. De gemeente Enschede 
wil dit stimuleren en start daarom in 
samenwerking allerlei beweeggroepen 
in de stad. In alle wijken kunnen inwoners 

maximaal twee keer per week meedoen 
aan een laagdrempelige beweegvorm 
zoals wandelen of gymmen met de 
beweegmakelaar. Deelname is gratis. 

Een veel voorkomend gevolg van de 
lange corona periode is verminderde 
conditie. Ook in Enschede zijn er 
mensen die te zwaar zijn, ziek worden 
doordat ze roken en te weinig bewegen. 
De beweegmakelaars van Sportaal 
gaan samen met inwoners bewegen. 
Dat doen zij op verschillende locaties 
in de vijf stadsdelen, dichtbij en onder 
professionele begeleiding.

‘We zijn nu een paar maanden bezig 
en zien de groep groeien, ons doel is 
dat mensen zich aansluiten bij een 
beweegaanbieder in de stad. Bij Victoria 
is onlangs zo’n beweeginitiatief gestart. 
Voor 10 euro per maand kunnen ze lid 
worden van de wandelgroep.” aldus 
Caroline Neves Fonseca, één van de 
beweegmakelaars. ‘Je merkt als je 

mensen spreekt dat het sociale aspect 
ook heel belangrijk is. Tijdens het 
bewegen spreek je mensen, je hoort 
hun verhalen en wij weten waar ze 
beste terecht kunnen. Onze contacten 
met verenigingen, leefstijlcoaches en 
fysiotherapeuten dragen daar aan bij. 
En soms is het verstandig om mensen 
via de huisarts door te verwijzen zodat 
de verzekeraar ook een deel vergoed.‘ 
vult collega Aniek Weda aan.

Wandel mee en stuit aan bij de 
wandelgroep die op dinsdag om 12:45 
uur en op vrijdag om 11:00 uur start bij 
’t Proathuus.

Kijk voor de tijden en meer informatie op 
www.sportaal.nl/samenbewegen

Gratis samen bewegen bij ‘t Proathuus

Alzheimer Café: De Casemanager Dementie!
De laatste bijeenkomst voor de vakantie 
van het Alzheimer Café vindt plaats 
op maandag 13 juni (i.v.m. Pinksteren 
een weekje opgeschoven) en zoals 
gebruikelijk in Wijkcentrum De Roef, 
Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede

Het thema van deze avond is: De Case-
manager Dementie! De Spin in het web 
rond de hulpverlening voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers.

Deze avond zullen Kim van Dijk en 
Mariette Mensink, beiden werkzaam als 
casemanager dementie bij Liberein, onze 
gastsprekers zijn. Er wordt uitgelegd wat 
een casemanager dementie doet en wat 
zij kan betekenen voor u. Hij of zij wordt 
vaak gezien als steun en toeverlaat en 
staat naast een persoon met dementie 
vanaf de diagnose tot aan het overlijden 
of opname in een verpleeghuis. Voor 
mantelzorgers is hij of zij ook een 
luisterend oor en aanspreekpunt.

De hulp kan bestaan uit: Het vinden 
van een weg in de vaak ingewikkelde 
wereld van zorg en welzijn, het regelen 
van zorg en het bieden van emotionele 
begeleiding.

De Zaal is open om 19.00 - programma 
van 19.30 tot ca 21.00 natuurlijk gratis 
toegang met koffie of thee. 

Graag willen wij u nogmaals wijzen op 
de Alzheimer Telefoon, die gebeld kan 
worden als U behoefte heeft aan een 
luisterend oor of advies. Deze is dagelijks 
bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur op 
telefoon nummer 0800-5088.

Ons Alzheimer Café heeft ook een eigen 
facebookpagina, te vinden op de naam: 
Alzheimercafé Enschede. Hierop zullen 
ook de actuele ontwikkelingen worden 
vermeld.

Graag tot ziens in juni en hopen dat 
wij zonder beperkingen ook na de 
vakantie verder kunnen met onze thema 
avonden!

Met vriendelijke groet,
Wil Varwijk, 
coördinator Alzheimer Café Enschede
w.varwijk@alifa.nl

Stichting Big Smile For A Child - RIDE OUT OP 12 JUNI
VERVOLG P.1 >>

Door een aantal sponsoren werd dit ook 
mogelijk gemaakt alsmede de tomeloze 
inzet van de Trike eigenaren die toch 
maar even naar Enschede komen om mee 
te helpen om dit te doen.

Dit evenement stond dus in het teken 
van de grote happening om het mogelijk 
te maken , de “gehandicapte” kinderen, 
op 12 juni weer te kunnen laten 
vertrekken met Zijspan Bikes en Trike’s 
vanaf het gebouw van DMBE, en een 
onvergetelijke dag te bezorgen met een 
tour door Twente. Alleen mogelijk met 
behulp van al die enthousiaste sponsoren 

en vrijwilligers die hun beste beentje dan 
wederom zullen voorzetten!

Nog geen sponsor of vrijwilliger? Kijk 
even op www.bigsmileforachild.nl of op 
Facebook hoe jij je steentje kunt bijdragen, 
en daar kun je ook de vorige edities in 
foto’s en filmpjes terugzien.

Doen dus en help ze mee want het is 
voor een super mooi evenement die de 
stichting in een paar jaar tijd op poten 
heeft gezet met behulp van diverse 
bedrijven, verenigingen en Gemeente.

Weet je een bedrijf wat kan sponsoren 
schroom niet om ze te wijzen op de 
website www.bigsmileforachild.nl 
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Het vinden van werk dat bij je past is niet 
altijd makkelijk. De Bibliotheek biedt 
hulp bij het ontdekken van wat je wilt 
en hoe je dat kunt bereiken. Daarvoor 
worden dit voorjaar 16 gratis online 
trainingen gegeven. De trainingen zijn 
voor iedereen die op zoek is naar een 
nieuwe baan of die zich alvast op de 
toekomst wil voorbereiden. 

SPREEKUUR
Op woensdagochtend 1 juni is het 
Sollicitatiespreekuur, waar vragen 
gesteld kunnen worden over het 
schrijven van een sollicitatiebrief 
en CV, het voorbereiden van een 
sollicitatiegesprek, maar bijvoorbeeld 
ook over het inrichten van een 
LinkedIn-profiel. 

TRAINING ‘SOLLICITEREN VOOR 
INTROVERTEN’
Denk je eerst na voordat je spreekt? 

Bereid je je graag goed voor? Wil je 
liever weloverwogen besluiten nemen? 
Dan ben je waarschijnlijk introvert. 
Als je gaat solliciteren kan dat in deze 
tijd lastig zijn. Tijdens de training 
Solliciteren voor introverten leer je hoe 
je juist met deze specifieke introverte 
kwaliteiten een ijzersterke indruk op de 
arbeidsmarkt maakt! 

WALK & TALK: SOLLICITEREN 
EN UITSTELGEDRAG
Op donderdag 16 juni staat de maan-
delijkse netwerkbijeenkomst in het 
teken van uitstelgedrag. Na een 
korte inleiding kun je met andere 
werkzoekenden ervaringen en tips 
uitwisselen. 

JOBON TRAINING: 
WORDEN WIE JE BENT
Weet jij wie je bent? Vaak heb je wel 
een idee van wat je belangrijk vindt. 
Maar het kan best lastig zijn dit te 
verwoorden in een sollicitatiebrief 
of -gesprek. Tijdens deze training ga 
je ontdekken wie je bent, wat je wilt 
en wat je talenten zijn. En hoe je je 
persoonlijke doel – die ene baan – 
kunt bereiken. 

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

Egelpoortjes beschikbaar in wijk Twekkelerveld

De Bibliotheek helpt met het vinden van een baan 

Landelijke BoekStartdag: fotowedstrijd én 
voorstelling in de Bibliotheek Enschede 

Op zaterdag 11 juni doet de Bibliotheek 
Enschede mee aan de Landelijke 
BoekStartdag. Op deze dag heet de 
Bibliotheek de allerjongste bezoekers 
én hun (groot)ouders extra hartelijk 
welkom en biedt een aantrekkelijk 
programma. Ontdek hoe fijn het is om 
samen met je kindje met boekjes en 
taal bezig te zijn. 

BOEKSTART FOTOWEDSTRIJD
In aanloop naar de landelijke Boek-
Startdag organiseert de Bibliotheek 
Enschede een fotowedstrijd! Stuur 
een foto van een leuk/grappig/lief 
voorleesmoment met je (klein)kind van 
0 t/m 2 jaar én maak kans op een leuke 
prijs voor je kind én jezelf.

Uit alle inzendingen worden door 
een vakjury 10 foto’s geselecteerd; 

deze foto’s worden geëxposeerd in 
de Bibliotheek Enschede Centrale. 
Voor de 3 beste foto’s zijn er mooie 
boekenpakketten vol leuke baby- en 
peuterboeken en vingerpoppetjes. 

Kijk voor alle voorwaarden om mee te 
doen op de website van de Bibliotheek 
Enschede. Inzenden kan tot en met  
1 juni 2022. 

VOORSTELLING ‘COCO KAN HET!’
Op de Landelijke BoekStartdag 
2022, zaterdag 11 juni, speelt in 
de Bibliotheek Enschede Zuid de 
voorstelling ‘Coco kan het!’ gebaseerd 
op het gelijknamige prentenboek, 
geschreven en geïllustreerd door 
Loes Riphagen. De voorstelling is 
gratis en geschikt voor kinderen van 
2 t/m 5 jaar. Voor meer informatie en 

het reserveren van kaarten zie onze 
website www.bibliotheekenschede.nl 

Samen een boekje lezen - plaatjes 
aanwijzen en verhaaltjes vertellen -  
versterkt de band met je baby. Kinderen 
die als baby al zijn voorgelezen, zijn 

later beter in taal. Je kunt dus niet 
vroeg genoeg beginnen met voorlezen. 

Vanuit deze gedachte is BoekStart 
ontstaan: een programma dat kinderen 
van 0 tot 4 jaar en hun ouders van 
boeken laat genieten.
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Achter de schutting van een woning in 
Twekkelerveld lig ik op de grond in mijn 
tuintje. Het is al middernacht maar nog 
steeds zinderend warm.

Zolang ik over een tuin beschik doe ik 
dit, gewoon, een soort kamperen op 
eigen grond. Met dat verschil dat ik geen 
tentdoek boven me heb maar de hemel 
met de paar sterren die ik zie. 

Met de aarde stevig onder mijn lichaam 
en een zwak vleugje wind over mijn 
gezicht val ik in slaap. Maar wordt wakker 
van een gerucht bij mijn linker oor. Het 
kraakt en schuurt en knort daar waar de

struikjes voor mijn schutting staan.  
De droge blaadjes worden geplet lijkt wel. 
Ik kom voorzichtig een beetje overeind 
terwijl mijn ogen alles op alles zetten om 
iets van een vorm te kunnen ontwaren 
bij het bosje. Iets snuift er lustig op los 
daaronder. Ja, daar zie ik iets donkers 
zich losmaken uit de schaduw. Ik blijf 
doodstil zitten en probeer geen geluid  
te maken. 

Een donker balletje maakt zich los 
uit de schaduw en beweegt zich met 
verrassende snelheid voort. Het is een 
egel en zigzagt heen en weer mijn tuin 
door. Ik realiseer me dat dit dan wel 
mijn tuin is, maar toch eigenlijk ook 
die van de egel? Ik lig hier wel zeker in 
zijn wereld. Even later zie ik hem weer 
richting kraakbosje lopen en perst zich  
al schurend onder de schutting door,  
weg is hij.

De volgende ochtend bekijk ik de plek 
waar de egel zich onder de schutting 
door heeft gewurmd en constateer dat 
dat de enige plek was waar hij überhaupt 

onderdoor paste. Onmiddellijk ben ik 
begonnen met een zaag verschillende 
doorgangetjes te creëren zodat de egel 
er op verschillende plekken in en uit 
kan. Ik ben me gaan verdiepen in egels 
en heb rommelhoekjes laten ontstaan 
in mijn tuin. Wat waterbakjes voor 
de droge zomers en houtstapels om 
onder te schuilen. Het resulteerde in 
wederkerende bezoekjes van de egel en 
zelfs met jongen. De natuur aan huis.
Hoe mooi kan het zijn.

Helaas heeft dit zoogdiertje het in 
onze over-nette betegelde hermetisch 
afgesloten tuinen heel moeilijk. Het 
gaat slecht met de egel. Droogte, 
voedselgebrek en vermindering van 
leefruimte helpen niet mee. De egel 
mist de mogelijkheid vrijelijk van tuin 
naar tuin te kunnen scharrelen. Dit 
heeft mij ertoe bewogen poortjes te 
ontwerpen die gemakkelijk gemonteerd 
kunnen worden aan de schutting of 
tuinpoort. Belangeloos en voor iedereen 
verkrijgbaar.

Ik hoop dat ik u met dit verhaaltje heb 
kunnen aansporen een egelpoortje te 
plaatsen en de egel een warm hart toe 
te dragen. Ik en de egel zullen u zeer 
dankbaar zijn.

Met vriendelijke groet, 
Ludmilla van der Spoel, 
Bewoner Twekkelerveld

WILT U EEN EGELPOORTJE 
IN UW BEZIT KRIJGEN? 
Met hulp van de Wijkbudgetcommssie 
gaat Samen Twekkelerveld een aantal 
poortjes fabriceren welke geheel 
kosteloos besteld en af te halen zijn bij 
het Proathuus aan de Regulustraat nr 
10 (zijkant van de Paulusschool).Tom 
Schenk van Alifa of een collega bij Het 
Proathuus zal graag Uw naam voor een 
bestelling noteren. Wat u alleen nog 
moet doen is in uw houten schutting 
met een decoupeerzaag een mooie 
halfronde opening maken, 2 schroeven 
en een schroevendraaier heeft u nog 
nodig (de schroefgaten heeft Samen 
Twekkelerveld er al ingemaakt.
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KOFFIEOCHTEND
Iedere ochtend is er een inloop voor 
de buurt om gezellig bij te kletsen of 
dingen van alle dag te bespreken. Kom 
gerust langs vrij toegangkelijk .

MAANDAG
Enschedese Philatelisten Vereniging EPV 
Postzegel Verenigingsavond met 
mooie veiling vanaf ca 19.30 uur. Elke 
vierde maandag van de maand. 
23 mei en 27 juni

DINSDAG
Joffreykoor
Elke dinsdagmiddag van 14.00-
16.00 uur is er bij ons een gezellige 

zangmiddag, onder het genot van 
een kopje koffie kunnen we ook even 
bijpraten, maar het zingen is het 
allerleukste. Wij zijn op zoek naar 
nieuwe leden, kom gerust eens een 
kijkje nemen en met ons meezingen. U 
bent van harte welkom.

WOENSDAG 
Creatief 
Elke woensdag van de maand is 
er creatief, met een wisselend 
programma. Elke maand maken we 
leuke dingen van papier of passend bij 
het seizoen. Je bent van harte welkom! 
25 mei  -   vanmiddag gaan we iets met 

naald en draad doen
1 juni -   we gaan een zeemeermin 

maken
8 juni -   we maken vandaag een 

armbandje
15 juni -   een flamingo knutselen met 

je eigen hand
22 juni -   knutselen met bekertjes
29 juni -   mozaïek maken

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

meedraaien. Lestijd: 18.30-19.30 uur.

DONDERDAG
Folkloristische dansgroep de Krekkel
Elke donderdagavond 20.00-22.00 uur. 
Ben je geinteresseerd in de twentse 
folklore, dansen en muziek dan is 
dit misschien een leuke hobby voor 
jou. Nieuwe leden zowel dansers als 
muzikanten, zijn van harte welkom! 

Shanty koor Wrakhout
Op donderdagmiddag repeteert het 
shantykoor wrakhoout. Het shantykoor 
‘‘wrakhout" uit Enschede bestaat uit 
een groep enthousiaste kerels die 
met passie en plezier, in koorverband 
liederen zingen. 

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

Kinderfeestje geven?
Wilt u een kinderfeestje geven voor 
uw kind? Op vrijdagmiddag is er de 
gelegenheid om het verjaardagfeestje 
van uw kind te vieren. Wij doen dan 
spelletjes of creatief. De kosten hiervan 
bedragen € 5.50 p.p.

Kinderdisco 
Elke 2e vrijdag van de maand is er een 
gezellige kinderdisco voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar met leuke muziek van 
18.30 - 20.00 uur. 10 juni

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de 
maand houden we een gezelligheids-
bingo met leuke prijzen als boodschap-
pentassen, vleesschotels en koffie. 
De kaarten kosten €2,50 per stuk, de 
briefjes voor de hoofdprijs kosten €1,50 
per stuk. De hoofdprijs is tijdelijk 2x 
€27,50 . Zaal open 18.30 uur.
17 en 24 juni 

JEUGDVIVA
Viva van 18 juli t/m 22 juli met een leuk 
programma voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar.
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HANDWERKCLUB
Huiskamerproject. Elke maandag middag 
van 14.00 t/m 16.00 uur.
Handwerken onder deskundige leiding.
Kom een keer langs om te proberen is 
geheel gratis. 

ONTMOETINGSCENTRUM 
Elke maandag en donderdag van 08:30 

t/m 16:30 uur is Ontmoetingscentrum 
Twekkelerveld van Liberein aanwezig met 
een groep ouderen in de grote zaal. 

BINGOAVOND  
Met 2x een hoofdprijs van €25,00. Verder 
boodschappen, vleesschotels en koffie. 
Zaal open 18:00 uur. Aanvang 19.30 uur.
vrijdag 3 juni en 1 juli

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

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Met gratis hapjes, 
koffie/thee en een kleine bingo
Entree: €3,00. Zaal open 18.30 uur
Aanvang 19.30 uur.
28 mei, 11 juni en 25 juni

JUDO
Judoclub De Wester (elke dinsdag  
van 18.30 uur tot 20.30 uur).  
Elke dinsdagavond zijn er judo-trainingen 

onder leiding van Rob de la Parra. Als je 
interesse hebt kom dan gerust langs voor 
het volgen van een paar gratis proeflessen. 
En natuurlijk bezoeken de judoka’s het 
gehele judoseizoen diverse toernooien  
door heel Nederland en door Europa.

DAMES GYM
Elke dinsdagmorgen van 9:00 t/m 10:30 
uur kun je gezellig gymmen om je fitter te 
voelen, of om de stijve spieren weer wat 
losser te maken. 

AQUAREL OF OLIEVERF SCHILDEREN
Neem eens een jaartje deel aan tekenen, 
aquarel of olieverf schilderen in ons 
gebouw! Woensdagmorgen van 09.30 t/m 
11.30 uur. Cursusseizoen van september 
t/m mei. 

MAANDAG
Circus Tijdgeest Workshop:  
Jongleren, eenwieleren en balanceren. 
€1,50 p.p. per keer / €60,- per jaar
14:30-17:00 uur: 4 t/m 12 jaar
19:00 - 21:00 uur: Vrijwilligers 
en 13 jaar en ouder.

DINSDAG 
14:30-17:00 -  Circus Tijdgeest 

Workshop (zie maandag)
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

WOENSDAG
14:30-16:00 - Kinderen creatief,  
4 t/m 12 jaar, entree en ranja gratis

DONDERDAG
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

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

Siriusstraat 5  | 053-4319692
www.speeltuinhetheelal.nl  | Facebook: speeltuin vereniging ‘t Heelal

J.W. Swiersstraat 43A, 7521 DM Enschede  | T. 053-4356663 
www.speeltuindewester.nl 

G.J. van Heekstraat 14, 7521 EG Enschede  | T. 053-4786428 
www.speeltuinkozakkenpark.nl 
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Mede door u kunnen we aan 
de grote en kleine hulpvragen voldoen

De donaties stromen binnen, maar 
gaan er ook weer snel weer uit. We 
hebben een aantal hulpvragen sneller 
kunnen beantwoorden, mede met de 
hulp van de prachtige donaties uit 
onze wijk. Niet alleen vanuit ons, maar 
ook van de mensen die het zo nodig 
hebben willen wij u allen bedanken.

En u raadt het al, het was weer van 
alles wat. Meubels, bestek, kleding, 
voedsel. Van grote aanvragen waar 
kasten, tafel, stoelen etc. nodig was tot 
een paar schoenen of voor een warme 
maaltijd. We hebben zelfs voor een 
koelkast en gasstel kunnen zorgen. 

Iedere dag vind ik het weer zo geweldig 
dat we samen met u aan de grote en 
kleine hulpvragen kunnen voldoen. 
Het is ook heerlijk om te zien hoe u als 
wijkbewoners ons weet te vinden en 
dat het zo, via via ook groeit.

En of het nu iets kleins is of het heeft 
wat meer om handen, door samen te 
werken lukt het vrijwel altijd.

Zo mochten we een paar extra handen 
ontvangen toen we bezig waren 
met een noodaanvraag. Er moesten 
spullen ingepakt worden, waaronder 
een compleet servies. Hans en 2 
vrijwilligers van All4free sprongen bij. 
Nadat alles ingepakt was ging het op 
transport mee en bracht Alwin (de 
chauffeur van All4free) de spullen 
naar een echtpaar die er dolgelukkig 
mee waren. Ze waren weer een stapje 
verder om hun toekomst verder op te 

bouwen. Ze hebben nog een lange rit 
te gaan, maar wat fijn dat wij daarin 
een steentje konden bijdragen om 
weer een glimlach op hun gezicht te 
krijgen.

Zo mochten Richard en ik een donatie 
ophalen met van alles wat, o.a. ook 
speelgoed, waar nu alweer heerlijk 
mee gespeelt wordt. 

Normaal gesproken wordt het in 
overleg gebracht, maar soms zijn er 
situaties dat we het ophalen. Dus 
ondanks dat we 3 ochtenden een open 
inloop hebben, zijn we daarbuiten 
(soms zelfs in het weekend) lekker 
bezig. 

Vorige week kregen we aangeboden 
of we even tijd hadden om te 
komen kijken of wij nog wat konden 
gebruiken. Dit was bij ons in het flat, 
dus was snel geregeld. Daar mochten 
we een goede pvc vloer, bestek, 
vrieskistje, vakkenkast etc. ophalen. 
Deze zijn verdeeld onder 2 hulpvragen 
en hebben we inmiddels dus kunnen 
afronden. 

Soms staat het dan ook ontzettend 
vol in Het Zonnehuuske, maar als er 
verschillende hulpvragen achter elkaar 
komen, dan zijn we er ook snel weer 
doorheen.

Van een spontane buurtbewoner 
kregen we de vraag of we nog 
wat speelgoed konden gebruiken, 
uiteraard zijn we hier ontzettend 

blij mee aangezien we ook verjaar-
dagcadeautjes maken voor de 
kinderen van ouders die het niet 
kunnen betalen. Dat is natuurlijk niet 
het enigste wat we met het speelgoed 
doen. We geven veel weg en maken 
ook speelgoedpakketten wanneer 
men niet de financiën heeft.

Niet alleen spullen en kleding mogen 
we ontvangen, maar soms ook groente 
en fruit en daar zijn we ook ontzettend 
dankbaar voor. Het is allemaal nou 
eenmaal wat duurden en zo kunnen 
we heerlijke gezonde pakketjes 
maken voor verschillende mensen. 
Lekkere worteltjes (ruim 10 kilo!), 
frisse appeltjes, zoete peertjes en 
heerlijke sinasappels. Lieve donateurs 
ontzettend bedankt!

We maken natuurlijk best wat mee en 
er komen vele verhalen voorbij. Van 
grappige, domme, gekke verhalen tot 
hele verdrietige en soms schrikbarende 
situaties. Zo kreeg ik een berichtje van 
een moeder die met spoed op zoek was 
naar een slaapzakje, ze vroeg er om 1, 
want dan zou ze in ieder geval geholpen 
zijn. Ik had er niets in die maat en heb 
bijna alles overhoop getrokken, maar 
zonder succes. Gezien de situatie kon 
ik hier niet te lang mee wachten, dus 
een keuze gemaakt, langs de winkel 
en heb ik alsnog 2 slaapzakjes kunnen 
brengen.

Ik heb zoveel respect voor de mensen 
die ondanks alle tegenslagen zichzelf 
staande proberen te houden, die op 

de één of andere manier toch een weg 
vinden positief te blijven en stap voor 
stap dichterbij komen. Ik geniet van 
het enthousiasme van onze donateurs, 
de vrijwilligers, de wijkbewoners en 
samenwerkende organisaties. Door 
deze geweldige samenwerking met en 
voor elkaar maakt het dit alles tot een 
prachtig succes.

Zo zijn we ook erg druk geweest met 
alle voorbereidingen van de minimarkt, 
de ophaalrondes en het fotoplaatsen 
bij all4free, de nood/hulpaanvragen, 
tussendoor even een praatje maken 
(dat hoort er ook bij) en op de 
woensdagmiddag bij ‘t Proathuus. 

En langzaam aan gaan we richting de 
zomervakantie, er is nog genoeg te 
doen en vervelen doen we ons nooit. 

Helaas moeten we na René nu ook 
afscheid van Janet nemen, dit in 
verband met haar werk waardoor het 
niet meer te combineren viel. Janet 
hielp ons altijd op de dinsdag en 
donderdag en was tevens fotoplaatser 
bij All4free. Ze zal af en toe uiteraard 
nog wel even langskomen, maar dan 
op bezoek.

Lieve Janet, ook via deze weg dank 
voor alles wat je voor ons gedaan hebt. 
Je hebt je altijd belangloos ingezet, het 
zal even wennen zijn en we zullen je 
gekke maffe dingetjes zeker missen.

Mocht u vragen hebben of wilt u een 
afspraak maken, dan kan dat via 
onderstaande gegevens. Voor nu 
wenst team Zonnehuuske een hele 
fijne dag en wie weet tot gauw.

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

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

Enschedese Philatelisten Vereniging - E.P.V.
De Enschedese Philatelisten Vereniging 
heeft in het gebouw van Speeltuin ’t Heelal 
zijn plek gevonden, iedereen is positief 
over onze nieuwe verenigingsruimte en 
onze avonden worden gelukkig weer 
goed bezocht na alle corona perikelen. 
Wij als bestuur van de E.P.V. hopen 
dan ook nog jarenlang gebruik van deze 
accommodatie te mogen maken op de 4e 
maandag van elke maand m.u.v. juli en 
augustus.

Wij zitten midden in wijk Twekkele-
veld en er moeten toch nog postzegel-
verzamelaars zijn die nog geen 
bijeenkomst hebben bezocht in het 

Heelal... U kunt bij ons ook terecht voor 
vragen wat u met uw collecties moet 
als U wilt stoppen met verzamelen, 
verkopen of op een Veiling gooien... Wij 
proberen altijd een open en eerlijk advies 
te geven, kom langs of bel ons , alle info 
op onderstaand website adres.

Dus u bent van harte welkom, er wordt 
op deze avonden niet alleen vergaderd, 
maar er kan ook geruild worden en er 
zijn een 2 tal veilingen met EPV kavels 
en eigen ingebrachte postzegel spullen 
die op deze avonden van eigenaar 
verwisselen”!

Koffie en andere drankjes zijn te ver-
krijgen voor een zeer aangename prijs.
”
Nederlandse nieuwtjes op postzegel-
gebied zijn hier ook aan te schaffen via 
Henk Kölner van Post NL/ Collect Club.

Dus met andere woorden kom langs op 
onze eerstvolgende Verenigingsavond 
in ’t Heelal op 27 juni (na de vakantie 
beginnen we natuurlijk weer. De eerste 
avond is 26 september). Adres van 
Speeltuin gebouw ‘t Heelal is Siriusstraat 
5 (aan het einde van de Olieslagweg )

Wilt u meer weten dan kunt u ook uw 
vraag stellen via: epv-enschede@ziggo.nl 

We hebben natuurlijk ook een website: 
w w w . e n s c h e d e s e - p h i l a t e l i s t e n -
vereniging.nl. Hierop staat ook diverse 
info en data aangegeven.

Hopelijk tot ziens op maandag 
27 juni 2022!

Gerard Stegeman,
Secretaris EPV



In de april krant konden wij u melden dat 
er met de renovatie van de flats aan de 
Maanstraat is begonnen.

Een maand later is er duidelijk te zien dat 
dit karwei grootscheeps is aangepakt, 
stellages rondom de gehele flat en de 
sloop en vernieuwings activiteiten zijn 
dagelijks zichtbaar. Het gehele dak wordt 
van nieuwe pannen voorzien, de oude 
zijn rond midden mei al voor een groot 

gedeelte verwijderd. Een giga hoge kraan 
is hierbij de bouwvakkers behulpzaam. 
Het lijken af en toe wel acrobaten daar 
op het dak ! Nu nog de nieuwe pannen er 
weer op en van boven lijkt het dan weer 
als nieuw...Wie weet is de klus met de 
vakantie geklaard...

Wij als Wijkkrant Twekkelerveld houden 
u een beetje op de hoogte met update 
foto’s van de werkzaamheden.

Dat iemand die dakloos is zich ophoudt 
in een wijk of stad is bijzonder maar 
niet uitzonderlijk. Het gebeurt overal in 
Nederland en ook in Enschede. In de wijk 
Twekkelerveld ervaren we de laatste 
tijd veelvuldig overlast van een zwerver. 
We zijn druk bezig om samen met de 
gemeente een oplossing te vinden die 
voor Twekkelerveld en voor deze meneer 
goed is. 

Mag het eigenlijk? In principe wel. 
Landloperij was vanaf de Napoleontische 
tijd 1909 tot aan 2000 strafbaar, maar 
toen werd het uit het wetboek van 
strafrecht geschrapt. Armoede en 
dakloosheid kun je niet strafbaar stellen, 
zo was de gedachte. Toch kun je niet 
overal je hoofd ter ruste leggen: Wie 
overlast veroorzaakt heeft een probleem, 
en soms is het slapen op een bankje in 
de wijk al overlast. 

Zo ook in Twekkelerveld. We zijn ervan op 
de hoogte dat dit voor veel overlast zorgt. 
Het in de buitenlucht verblijven, draagt bij 
dat er ook rommel komt te liggen in het 
plantsoen, rondom het winkelcentrum 

of het grasveld bij de Opstandingskerk. 
Tevens is er overlast van misbruik van  
alcohol/drugs. Dit trekt mensen aan die 
hiervan gebruik dan wel misbruik maken. 

Dit soort overlast staat geregeld in de 
APV. Iemand kan welliswaar verblijven in 
de buitenlucht maar wanneer dit leidt tot 
overlast kan diegene een proces-verbaal 
krijgen. Echter lost dit het probleem niet 
op. Het probleem wordt mede in stand 
gehouden door wijkbewoners. 

Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat 
minderbedeelden worden geholpen 
door diegene te voorzien van voedsel, 
middelen en soms zelfs een financiële 
ondersteuning. Dit betekent dat diegene 
het vertoeven in de buitenlucht op 
die plek prettig vindt en dus niet snel 
weg zal gaan. Op deze manier blijft 
de overlast voor omwonenden en 
bezoekers van zowel het winkelcentrum 
Twekkelerveld, de Opstandingskerk 
en de bibliotheek. Daarnaast is deze 
persoon een zogenaamde zorgmijder. 
Hij wil liever niet geholpen worden door 
hulpverlening. 

Ons advies van ons is om de persoon 
in kwestie niet meer te voorzien van 
voedsel, of financiële middelen. Mocht 
er overlast zijn van deze persoon kunt 
u altijd bellen met de politie via het 
algemene politienummer 0900 8844. Bij 
agressie of verstoring van de openbare 
orde mag er gebeld worden met 112. 

Ook melden aan de gemeente helpt in 
deze kwestie. Dit kan via slim melden of 
via de website: www.enschede.nl. 

Zoals gezegd zijn we, samen met de 
gemeente, druk bezig naar het zoeken 
van een passende oplossing. 

UW WIJKAGENT
Meer informatie of contact met uw 
wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn 
Buurt) uw postcode in. Automatisch 
verschijnen dan naam en foto. Tevens is 
het wekelijkse wijkspreekuur weer van 
kracht. Deze is van 13:00 tot 15:00 uur 
aan de Poolsterstraat 30 (wijkbureau van 
de Woonplaats).

Menig bewoner van Twekkelerveld 
zal zich deze dag nog goed kunnen 
herinneren. Een prachtige zonnige 
warme zaterdagmiddag in de maand 
mei, een dag met grote gevolgen voor 
onze mede Stadsdeel Noord bewoners. 

Het liep tegen half 4 en een geweldige 
explosieve knal schudde ons heen en 
weer, verbaasd liepen we naar buiten 
of keken vanuit onze flats of er wat 
te zien was. Een grote donkere wolk 
kwam in zicht en menig wijkbewoner 
stapte op de fiets en ging richting deze 
rookwolk, wat er te zien was overtrof 
ieders voorstellingsvermogen, een 
gigantische vuurzee kwam in zicht 

van welke hoek je ook maar kwam.  
De oorzaak bleek later een ontploffing 
in een vuurwerkopslag plaats, de 

oorzaak is tot op heden tot veler 
frustratie nog steeds niet bekend en 
wie weet zullen we het nooit weten.

Het is goed om te zien dat er na de 
Corona belemmeringen weer veel 
bewoners van Enschede bij deze 
herdenking aanwezig waren om 
een waardig eerbetoon aan de vele 
slachtoffers te bewijzen. Laten wij 
deze gebeurtenis niet vergeten en 
blijven herdenken, ook om alert te 
blijven en het blijven signaleren van 
dingen waarvan wij denken hé is dit 
wel in de haak of is dit wel veilig...

De ramp heeft ons een mooie nieuwe 
wijk Roombeek gebracht alleen 
jammer en droevig dat dit pas kon 
na de vernietiging van heel de wijk 
Roombeek door de vuurwerkramp.

Overlast van zwervers en wat te doen

Renovatie Maanstraat in beeld

13 mei herdenking - 22 jaar na de vuurwerkramp

Silo Church doet mee aan het zomerfestival9Silo Church zal ook dit jaar weer meedoen aan het 
zomerfestival van de wijk Twekkelerveld op 11 juni. 

Met mooi weer zullen we buiten op het grasveld aan de 
Zonstraat 9 enkele tafels en stoelen neerzetten waar u een 
gratis broodje en een kop soep kan nuttigen.

Verder willen gratis lectuur uitdelen aan volwassen en 
kinderen en ook een paar gevulde boodschappakketten 
weggeven aan wijkbewoners. Hiervoor kan je jouw 
inschrijven.

We zien uit naar een leuke en gezellige dag in de wijk.



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

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

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

Maandag gesloten
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,95
kom

lunchen!
v.a. 12.00 uur

Adv Eetcafe De Fusting 130x95.indd   1Adv Eetcafe De Fusting 130x95.indd   1 04-10-2021   21:1204-10-2021   21:12

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER

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

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

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!

www.dekunstgebitmakerij.nl

G. J. van Heekstraat 408 7521 EN Enschede 

info@dekunstgebitmakerij.nl

Is uw kunstgebit gebroken of is er een tand uit? 

Bel dan direct  06 - 38 66 20 99 

Of kom naar het tandtechnisch laboratorium!

“Vanaf nu kunt u 

ook voor een 

nieuwe prothese 

bij ons terecht!”

Voor advies, reparatie en correctie van uw prothese

“Meer dan 38 jaar ervaring
 in de tandtechniek”

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u 
culinair verrassen. Laten genieten van gemak… met onze 
keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 5 van deze maaltijden 
kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.  
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten 
   en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Dat smaakt naar meer toch?

Eet u natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? 
Ook dat kan. Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 
0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze.  Vermeld bij de 
bestelling actiecode 202-SCE0122. Eet smakelijk!

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

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

SIV/o 
HAi. 

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

KNIPPEN € 13,00

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

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

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

TEL: 053 8513168 

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN EN ACTIES 

KNIPPEN  €13,50

T/M 12 JAAR  €10,50

KLEUREN VANAF  €27,00

Verduurzamen doen we samen.  

Zet in april, mei of juni je woning

bij ons in de verkoop en win gratis

zonnnepanelen inclusief installatie!

extramakelaars.nl

WIN GRATIS 
ZONNEPANELEN
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Op onze praktijk krijgen we veel vragen 
gesteld over houding. Wat is nu een 
goede houding? Is zitten echt zo slecht 
als wordt beweerd? Is het verkeerd om 
met een bolle rug te tillen? Blijkbaar is 
er veel onduidelijkheid over wat het 
beste is om te doen. Vaak gaat dit 
samen met angst om rugklachten op 
te lopen of te verergeren. Tijd om daar 
eens duidelijkheid in te scheppen. De 
manueeltherapeuten van fysiotherapie 
de Bleek, Jarno Scherphof en Elisa 
Noordhoek vertellen u hieronder een 
aantal fabels en feiten. 

Er is weinig wetenschappelijk bewijs dat 
aantoont dat bepaalde houdingen en 
bewegingen rugpijn veroorzaken of dat 
er houdingen zijn die rugklachten juist 
voorkomen. Toch heeft iedereen wel 
een idee bij wat een ‘goede’ en ‘slechte’ 
houding is. De vraag is of dat beeld klopt. 
Want ook mensen met een zogenaamd 
goede houding kunnen rugklachten 
krijgen.
1.  Feit: de beste houding bestaat niet.  

Er is niet één houding die rugklachten 
voorkomt. De sleutel tot het voor-
komen van rugklachten is afwisseling. 
Regelmatig wisselen van houding  
en beweging is het allerbelangrijkst. 
Je kunt je daardoor dus ook afvragen 
of er zoiets bestaat als een slechte 
houding.

2.  Fabel: zitten is slecht. Je hoeft je niet 
direct schuldig te voelen als je gaat 
zitten. We komen er vaak ook niet 
onderuit. Veel mensen zitten dagelijks 
uren achter een bureau te werken of 
studeren. Of zitten lang in de auto. 
Zitten op zich is niet slecht, maar 

vermijd te lang achter elkaar zitten (in 
dezelfde houding). Dit is inderdaad niet 
goed voor je rug, maar ook niet voor de 
rest van je lijf. Probeer daardoor zoveel 
mogelijk af te wisselen door regelmatig 
te gaan staan en even te bewegen. Ga 
het liefst na elke 20 minuten zitten 
even 5 minuten bewegen. Andersom 
geldt ook dat je na lang staan best 
even mag gaan zitten.

3.  Feit: de wervelkolom is niet recht. 
Veel mensen denken dat een rechte 
rug een goede houding is. Maar de 
wervelkolom is zelf ook niet recht. Hier 
zitten van nature krommingen in om 
bewegingen makkelijker te maken en 
schokken op te vangen. Er is dan ook 
geen wetenschappelijk bewijs dat 
zitten met een bolle of holle rug of nek 
klachten veroorzaakt. Ook door netjes 
rechtop te zitten, zijn klachten niet 
altijd te voorkomen.

4.  Fabel: de wervelkolom is zwak. 
De wervelkolom is gemaakt om te 
belasten en te bewegen. Doe dat dus 

ook. Juist door de rug niet te belasten, 
door eenzijdige beweging of helemaal 
geen beweging, wordt de rug zwakker. 
Daardoor ontstaan er rugklachten en 
ben je geneigd nog minder te gaan 
bewegen. De rug wordt door een 
gebrek aan beweging zwakker en 
de kans op het krijgen van nieuwe 
rugklachten neemt toe. Je loopt dan 
het risico dat het van kwaad tot erger 
gaat. Wees dus niet bang om de rug te 
belasten of te bewegen.

5.  Feit: je houding zegt niet alleen iets 
over de rug. Aan iemands houding is 
soms af te lezen hoe diegene zich voelt. 
Iemand die vol zelfvertrouwen zit en 
zich goed voelt, staat rechtop met de 
borst naar voren en de schouders naar 
achteren. Wanneer iemand minder 
goed in zijn/haar vel zit, zakt de 
houding in elkaar. De schouders gaan 
naar voren, de rug trekt krom en het 
hoofd wijst naar beneden. Maar als 
je iemand aanspreekt op zijn of haar 
houding, bedenk dan dus eerst of je 

alleen de houding corrigeert of dat er 
misschien iets anders speelt.

6.  Fabel: voor iedereen geldt hetzelfde 
rugadvies. Iedereen is anders 
gebouwd en heeft eigen voorkeuren 
ontwikkeld. Het is dus heel moeilijk, 
of zelfs onmogelijk, om één houdings- 
en bewegingsadvies te geven dat voor 
iedereen geldt. Zo is iets optillen vanaf 
de grond met een bolle rug niet per 
definitie beter of slechter dan met een 
rechte rug. Doe het vooral op de manier 
die bij jou past. Als een bepaalde 
houding leidt tot ontspanning of 
vermindering van (pijn-)klachten, 
waarom zou je die dan niet innemen?

DUS, WAT IS NU HET BESTE?
Iedereen is anders gebouwd. Iedereen 
beweegt anders. En iedereen zit anders. 
Het is daarom ook onzin om iedereen in 
dezelfde houding te zetten. Juist dat levert 
problemen op. Het allerbelangrijkste is 
dus om af te wisselen, niet te lang achter 
elkaar in dezelfde houding te staan 
of zitten en naar je eigen lichaam te 
luisteren. Doe wat bij jouw lichaam past 
en wees niet bang.

En mocht het dan toch gebeuren dat 
je rugklachten krijgt, dan is het extra 
belangrijk om te (blijven) bewegen. Ook 
als dat even wat minder makkelijk gaat. 
Des te eerder zijn de rugklachten weer 
verdwenen.

Mocht je na het lezen van dit stuk nog 
steeds afvragen wat voor jou dan de 
beste houding is, onthoud dan dit: De 
beste houding is je volgende houding!

Nieuws van de Wijkbudget Commissie Twekkelerveld
De Wijkbudgetcommissie heeft afge-
lopen 18 mei weer kunnen vergaderen 
in De Melkweg, Jean-Paul was weer 
onze gastheer met een kop koffie.

Wij hebben diverse aanvragen uit de 
wijk binnengekregen welke meteen 
zijn beoordeeld en toegekend.

EEN OVERZICHTJE
Graag ondersteunen we Het Zonne-
huuske met een aanvraag voor Zomer-
pakketten, deze pakketten zullen 
worden uitgedeeld aan bewoners uit 
de wijk die met de zomervakantie 
verder geen ondersteuning krijgen om 
leuke dingen te doen, verder helpen we 
weer om een mooie opslagruimte te 
huren om aangeleverde in ingebrachte 
spullen op te kunnen slaan.

Tom Schenk, die we allemaal kennen  
als Alifa medewerker in het Proathuus, 

is al een tijd bezig om een soort 
welkomst boekje voor nieuwe wijk-
bewoners te fabriceren. Doel om 
bewoners wegwijs te maken in onze 
wijk Twekkelerveld. Ontwerpkosten en 
drukkosten zijn een dilemma, vandaar 
dat wij hem gaan helpen om bij te 
dragen in de kosten hiervoor.

Zoals al in de vorige krant aangegeven 
helpen wij ook met bijdragen in de 
kosten van het komende Zomerfestival 
op zaterdag 11 juni, het gaat een 
prachtig gezellig feest worden met 
allerlei activiteiten, veel muziek, een 
echte popcorn machine, suikerspin 
en natuurlijk worden de hapjes 
en drankjes niet vergeten. (locatie 
Twekkelerzoom tussen Het Heelal en 
Livio gebouw).

Beste Wijkkrant lezers, wij hopen u ook 
allemaal te zien op de Trike en zijspan- 

dag van ‘Big Smile for a Child’ op zondag  
12 juni. Ale vrijwilligers van deze 
organisatie zullen er, zoals in het 
verleden, weer een geweldige dag 
van maken. Met steun van de Wijk-
budgetcommisie en bezoek van veel 
wijkbewoners, welke alle Bikers met 
hun passagiers zullen uitzwaaien, zal  
dit vast een geweldige happening voor  
onze gehandicapte medemens worden.

Initiatieven om onze wijk weer verder 
op te vrolijken en te verfraaien worden 
door ons gesteund. Heeft u ideeën om 
deze te realiseren laat het ons weten via 
ons mail adres wijkbudgetaanvraag@
twekkelerview.nl en wij zijn er zeker 
van dat wij u daarmee kunnen helpen.
Ideeën of plannen om de minder 
bedeelde bewoners van onze wijk te 
ondersteunen en te helpen, willen wij 
waar mogelijk ook graag ondersteunen, 
dus neem contact met ons op!  

Wij zijn er voor alle inwoners van onze 
mooie wijk.

Wij hopen dat de aanvragen binnen-
stromen de komende weken, aan ons 
zal het niet liggen om snel te reageren 
zodat de acties ook snel van de grond 
kunnen komen.

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

Wijkbudgetcommissie
Twekkelerveld

Feiten en fabels over de juiste houding

Het ziet er prachtig uit dit mooie 
ontmoetingsplekje naast multifunctio-
neel gebouw De Melkweg. 

Met een prachtige zitbank waar wijk 
bewoners een gesprekje samen kunnen 
voeren, het lijkt wel een soort oase met 
echte mooie fruitbomen( de appels zijn 

straks voor iedereen) een slingerpaadje 
loopt er doorheen en je loopt naar 
binnen via een echte boog. De planten 
welke er gepoot zijn geven straks ook 
nog een mooie bloemenpracht. Het 
noeste werk van medewerkers van 
De Melkweg en natuurlijk bedenkster 
en ontwerpster Tanja van der 

Knijff (Tanja is te vinden op www.
tanjavanderknijff.nl) verdient een echte 
pluim. Dit zijn toch mooie initiatieven 
waar de Wijkbudgetcommissie van 
Twekkelerveld graag zijn bijdrage aan 
wil verlenen, dus aan iedere bewoner 
van Twekkelerveld... geniet er van!

Relaxplekje voor bewoners bij Melkweg



Denk je er over na om een show te bezoeken in ons theater, 
of wil je zelf een feest organiseren maar heb je een vraag? 
Neem gerust contact met ons op.

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

zondag 29 mei 2022 15:30 uur
NIXTIEK: SAMANTHA MARTIN & DELTA 
SUGAR (CAN)
Vrienden van NiX presenteert : 
Samantha Martin & Delta Sugar (CAN) 
Samantha Martin is een Canadese 
zangeres met een buitengewone 
kracht en diepgewortelde emotie. Als 
je naar Samantha luistert wordt je 
dadelijk geraakt door haar omvangrijk 
stemgeluid dat gedrenkt is in whisky 
en verwoest door sigaretten. Ze slaagt 
er moeiteloos in om een oneindige 
reeks van emoties over te brengen.

vrijdag 3 juni 2022 20:30 uur
NIXTIEK: CHRIS GREY & THE 
BLUESPAND (DEN)
Vrienden van NiX presenteert : Chris 
Grey & The BlueSpand (DEN) Chris Grey 
& The BlueSpand zijn bekend onder de 
liefhebbers vanwege hun zeer goede 
smaak van groovy funky blues. Ze zijn 
echt viraal gegaan op facebook met 
hun live-video “Grab’em by the Elbow” 
welke nu al 1 miljoen views heeft en 
dat gegeven is vervolgens verpletterd 
door de laatste video “Mammas 
Mammalaid” en dat in slechts 10 
dagen na het uitbrengen.

vrijdag 10 juni 2022 19:30 uur
VROEG ZAT
VroegZat brengt het nachtleven terug 
naar de avond! Evenveel feest, maar 
eerder op de avond (19.30 tot 00.00 

uur!) en dus op een normale tijd naar 
bed waardoor je de volgende dag 
gewoon fit bent. Win-win.

zondag 12 juni 2022 15:30 uur
NIXTIEK: BYWATER CALL (CAN)
Vrienden van NiX presenteert: 
Bywater Call (CAN) Bywater Call is 
een 7-koppige formatie afkomstig uit 
Toronto, Canada. Hoewel deze band 
nog niet zo lang bestaat heeft ze in 
korte tijd grote indruk gemaakt. In 
2018 won Bywater Call namelijk dé 
muzikale talentenjacht van Toronto 
van het TD Toronto Jazz Festival. 

vrijdag 17 juni 2022 20:00 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
DE GRIEZELIG GEZELLIGE DINNER-
SHOW Hoeveel onheilspellende 
gebeurtenissen kun jij aan? Kom naar 
de House of Horror dinnershow van 
het Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt”†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld! 

zaterdag 18 juni 2022 19:30 uur
HORROR MOVIE SHOW -  – 
UITVERKOCHT –
Als jij ook smult van dans, drama 

en diner met een glimlach, dan is de 
Horror Movie Show echt wat voor jou! 
De show biedt je dan een avondvullend 
programma met een tocht door het 
spannende labyrint en geweldig 
entertainment.  

zondag 19 juni 2022 16:00 uur
CRAZY SUNDAY MET FUNK ON THE 
ROCKS EN THE BOB EAST SHOW 
BAND
Een heerlijke zondagmiddag met de 
Funk on the Rocks en The Bob East 
Show Band!!! Funk on the Rocks 
Funk on the Rocks speelt een mix van 
Funk en Rock met een ‘Soul’ sausje. 
Gewoon Strak & Puur. Deze 5 koppige 
formatie, bestaande uit een zangeres 
en vier muzikanten staan voor een 
verfrissend en passievol optreden. 

vrijdag 24 juni 2022 20:00 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
Hoeveel onheilspellende gebeurtenis-
sen kun jij aan? Kom naar de House 
of Horror dinnershow van het 
Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt”†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld! 

zaterdag 25 juni 2022 18:00 uur
HEERLIJKE TAPAS MET DE ZINGENDE 
OBERS
Heb je zin om met je vriend, vriendin, 
man, vrouw, zoon, dochter, buurvrouw, 
collega, noem maar op, gezellig uit 
eten te gaan en wil je wel wat anders 
dan zomaar een restaurant? Heerlijke 
diverse gerechten en elke keer weer 
anders? Laat je simpelweg verrassen” 
Eet dan lekker een avondje waarbij De 
Zingende Obers alles verzorgen.

zondag 26 juni 2022 15:30 uur
NIXTIEK: GREYHOUNDS (USA)
Vrienden van NiX presenteert: 
Greyhounds (USA) Greyhounds is een 
trio, dat bestaat uit Anthony Farrell 
(zang, toetsen), Andrew Trube (zang, 
gitaar) en drummer Ed Miles. Farrell en 
Trube verdienden in een verleden hun 
sporen in de begeleidingsband van JJ 
Grey (MB 2007) en besloten daarna 
hun eigen pad te volgen. Dit pad liep 
dwars door het drielandenpunt van 
blues, funk & soul waarbij ze een 
volkomen eigen geluid ontwikkelden. 

Programma Mystiek Theater



ANWB fietsproject is van start gegaan 

MAANDAG
Lunchteam 09.00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk 09.00 - 17.00 uur
Nieuw Begin Enschede 10.00 - 16.00 uur
Wijkteam 12.00 - 17.00 uur
Stichting Move 09.00 - 17.00 uur
Lees & Schrijfhuis 09.30 - 11.00 uur 

DINSDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Alifa Jongerenwerk  13.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Enschede 
Voorleesexpress  12.00 - 17.00 uur

WOENSDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkwijzer  12.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Stichting Move  09.00 - 17.00 uur
Focus  09.00 - 17.00 uur

DONDERDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkwijzer  14.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Stichting Move  09.00 - 17.00 uur
Nieuw Begin Enschede  10:00 - 16:00 uur

Creatief met Doret  14.00 - 16.00 uur

VRIJDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Bibliotheek Enschede 
Voorleesexpress  12.00 - 17.00 uur

GEBRUIKERS VAN ‘T PROATHUUS
• De Wijkwijzer
• Het Schoollunch team Enschede
• Creatief met Doret
• Stichting Move Enschede
• Twentse Alliantie wijkwerk
• Stadsdeelmanagement Noord

• Wijkteam Twekkelerveld
• Nieuw Twekkelerveld
• Nieuw Begin Enschede
• Alifa lees & schrijfhuis Noord
• Alifa Jongerenwerk
• Alifa Opgroeien & opgroeien
• Alifa Welzijn senioren
• Sportaal
• Focus hulpverlening

Dagelijkse activiteiten in ’t Proathuus
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Sinds enkele weken zijn vrijwilligers 
van Stichting Samen Twekkelerveld 
druk bezig met het opknappen van 
een groot aantal fietsen.

De fietsen worden via de coördinatie 
van de ANWB door twee enthousiaste 
gepensioneerde vrijwilligers opgehaald 
in de regio, en netjes bij ons bezorgd.
Na een schifting, en controle ten 
aanzien van geschiktheid, worden ze 
onder handen genomen door onze 
vrijwilligers. één van deze vrijwillige 
handige mannen is wijkbewoner 
Erik Freij. Terwijl zijn vrouw Astrid 
prachtige tekeningen en schilderingen 
maakt, sleutelt Erik er lustig op los.

Alle fietsen worden nagekeken, slechte 
onderdelen zoals zadels, handvatten, 
en verlichting wordt vervangen. 
Remmen en banden gecontroleerd, en 
uiteraard een grote poetsbeurt.

De karretjes worden keurig opgeknapt 
en glimmend afgeleverd, waarna ze  

binnenkort een nieuwe eigenaar 
krijgen. De fietsen zijn bestemd voor 
mensen/kinderen met een smalle 
beurs uit onze wijk.

Ieder kind moet kunnen fietsen, 
en daar proberen we ons steentje 
aan bij te dragen. Samen met de 
inspanningen vanuit de gemeente, 
wijkbudgetten, en stichting Iganga, 
zijn we op de goede weg.

Daarnaast is Go-Fietsservice onze 
buurman onze steun en toeverlaat 
voor vakkennis, en levering van 
onderdelen, waar we ontzettend blij 
mee zijn.

Ben je benieuwd of jij hiervoor in 
aanmerking komt, of denk je dat wij je 
kunnen helpen? Neem gerust contact op 
via onze website samentwekkelerveld, 
of loop eens langs op de dinsdag/
woensdag voor informatie. Ons 
adres is Steenbokstraat 35a en jawel 
tegenover Go-Fietsservice.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
MET AFFINITEIT VOOR 
SLEUTELEN AAN FIETSEN!
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger(s) 
die samen met onze Erik graag 
sleutelt aan fietsen voor kinderen. 
Als jij degene bent die wij zoeken, 
meld je dan aan via onze website 
of neem telefonisch contact op met 
tel.0618609845

Wij bieden aan: een gezellige collega, 
koffie bij de vleet, en een goede 
verzorging voor de inwendige mens. 
Twee keer per jaar vind er een gezellige 
vrijwilligersdag plaats waar jij van 
harte voor wordt uitgenodigd.

Binnenkort vindt de officiële opening 
van het project plaats. Hierover meer 
in de volgende wijkkrant, en op social 
media.

CV de Veldduvelkes in actie voor Big Smile for a Child
Tijdens het Zomerfestival Twekkeler-
veldop zaterdag 11 juni a.s. gaan leden  
van Carnavalsvereniging de Veldduvelkes 
zich inzetten voor ‘Big smile for a Child’.

Met de verkoop van popcorn, en 
suikerspin zal worden geprobeerd om 
een leuk bedrag bij elkaar te verdienen, 
dat geheel ten goede komt aan het mooie 
doel van de Stichting.

‘Big smile for a Child’ zet zich in om 
kinderen met een handicap (lichamelijk, 
of verstandelijk) 1x per jaar een onver-
getelijke dag te bezorgen. Met een grote 
stoet aan motoren en trikes, waarop de 
kinderen mee mogen rijden, wordt altijd 
een mooie route gereden, waarna men 
de feestelijke dag besluit met een hapje 
en een drankje.

Omdat de stichting het geld goed kan 
gebruiken, dragen we graag ons steentje 
bij, en zetten we ons als vereniging met 
plezier in voor dit goede doel.

Bij onze kraam staat ook een donatiepot, 
waar iedereen die dit goede doel een 
warm hart toedraagt, meer dan welkom 
is om iets te doneren ten bate van ‘Big 
smile for a Child’.

Schoolvakanties Noord Nederland 2022 en 2023
ZOMERVAKANTIE  

16 juli t/m 28 aug 2022

HERFSTVAKANTIE  

15 t/m 23 okt 2022

KERSTVAKANTIE  

24 dec 2022 t/m 8 jan 2023

VOORJAARSVAKANTIE  

25 feb t/m 5 maart 2023

MEIVAKANTIE  

22 april t/m 7 mei 2023
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Moeite met bewegen? Probeer Aqua Move

Sporten in het water is gewichtloos 
hierdoor is er weinig belasting van spieren 
en gewrichten. Speciaal voor mensen die 
moeite hebben met bewegen en door 
bijvoorbeeld overgewicht, gewrichts- of 
spierklachten biedt Sportaal Aqua Move 
aan. Een mooie manier om weer te gaan 
bewegen na de lange corona periode.

Elke dinsdag van 9 tot 11 is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan deze 
Aqua Gezond les in Aquadrome. De les 
bestaat uit twee keer 20 minuten bewegen 
met een tussenpauze. De beweeg-
mogelijkheden van de deelnemers.  

Het is dus voor iedereen mogelijk om te 
gaan bewegen in het water en zo met 
zwemmen de conditie te verbeteren en 
calorieën te verbranden. Daarnaast heeft 
het water een masserende werking 
en zorgt dit voor goede doorbloeding  
van spieren en banden. Dit verkleint de 
kans op blessures en spierstijfheid. 

Deelname aan de les kost €7,-. 
Aanmelden is niet nodig, iedereen kan 
gewoon binnenlopen en kennis maken 
met deze lesvorm.

Blinkend koperwerk. Strakke unifor-
men. Muziek die uitbundig of juist 
stemmig is, net waar de situatie om 
vraagt. Er zijn tal van gelegenheden die 
Show- & Marchingband EVC opluistert 
met hun muziek én aanwezigheid. Dat 
heeft een magisch effect; het zet de 
toon, het zorgt voor sfeer.

De muzikanten van Show- & Marching- 
band EVC dragen regelmatig en 
enthousiast hun steentje bij aan 
plaatselijke activiteiten. Zo nemen ze 
deel aan het zomerfestival en niet te 
vergeten de week van de WAK (week 
van de amateurkunsten). Een nu al te 
noemen hoogtepunt is het vierjaarlijkse 
Wereld Muziek Concours te Kerkrade, 
waaraan Show- & Marchingband 
EVC voor het eerst in haar bestaan 
aan zal deelnemen deze zomer. Een 
prestigieus evenement, ooit hoorde ik 
de vergelijking: ‘de Olympische spelen 
voor de muziek’. Ik kan me dit goed 
voorstellen, omdat ik zelf ook muzikant 
ben, en dat je als muzikant hier enorm 
naar toeleeft: Hier kunnen we genieten 
van optredens op niveau en ons meten 
met de wereldtop.

TWEKKELERVELD ZOMERFESTIVAL
Op 11 juni 2022 is het dan eindelijk 
weer zover. Na enkele jaren van 
afwezigheid vanwege het Covid-19 
virus gaat het zaterdag 11 juni weer 
los in de wijk Twekkelerveld. Ook Show 
& Marchingband EVC zal haar steentje 
bijdragen aan dit mooie festival. 

WAK-CONCERT 2022
Ook dit jaar nemen we natuurlijk weer 
deel aan het WAK concert. We zullen 

daar o.a. onze WMC-marsen voor 
het eerst aan het grote publiek laten 
zien en horen, en verder gaan we u 
verrassen met Pop & Rock classics. 
Deze klassiekers hebben we in een 
nieuw en verrassend arrangement 
laten zetten.

Dus kom woensdag 8 juni 2022 om 
20:00 uur na het clubgebouw van 
Show- & Marchingband EVC aan de 
Lambertus Buddestraat 1, wij zorgen 
voor de koffie!

OP WEG NAAR HET WMC “EVC IS DIT 
JAAR BETER DAN OOIT” 
Show- & Marchingband EVC is dit jaar  
beter dan ooit! U als fan van het eerste  
uur heeft dit vast al wel vaker gehoord.  
Ik als voorzitter, ben al enkel jaren  
lid en heb behoorlijk wat hoogtepunten 
meegemaakt. Wervelende taptoeshows, 
 optredens in binnen of buitenland op 
het laatste concours in Schiedam. Deze 
uitspraak hoor ik daarom ook al sinds 
jaar en dag. Maar nu we volop aan 
het repeteren zijn en de puzzelstukjes 
langzaam in elkaar vallen, kan ik ook 
niet anders zeggen dan EVC is dit jaar 
beter dan ooit!

Show- & Marchingband EVC mag op 
zondag 24 juli 2022 om 14:50 uur in het 
parkstad Limburg Stadion te Kerkrade 
haar performance laten zien. 

Zoals beloofd ga ik u de komende 
maanden meenemen in ‘‘The Road 
to het WMC". In deze maandelijkse 
stukjes gaan we u van voor en achter 
de schermen vertellen hoe wij ons 
gaan voorbereiden op het WMC. Verder 

houden we interviews met instructeurs 
en gaan we met arrangeurs van de 
muzikale stukken om tafel om deze 
stukken te ontleden. Deze maand 
wordt het parcours onder de loep 
genomen.

Voor het WMC-2022 hebben de 
leden en instructeurs gekozen voor 
2 typische Engelse marsen. Iets wat 
goed bij Show- & Marchingband EVC 
past. Maar echter alleen met de muziek 
zijn we er niet. Er zal ook een parcours 
moeten worden afgelegd. Om optimaal 
te kunnen presteren hebben we de 
hulp ingeroepen van Show- en Mars 
instructeur Mark van Limburg.

Mark van Limburg is geen onbekende 
in de wereld van de mars- en 
Showwereld. Zo heeft hij voor veel (top)
orkesten de choreografie geschreven 
en de exercitie hiervan gedaan. Na o.a. 
Juliana Amersfoort, VLS uit Wezep mag 
hij EVC aan zijn lijstje toevoegen.

Mark heeft voor EVC een mooi en 
uitdagend parcours gemaakt waarbij 
we naast het spelen ook onze mars 
vaardigheid kunnen laten zien aan de 
6-koppige jury. 

Nieuw is dat we geen verplicht mars 
parcours hoeven te lopen. Wel is er 
een vast straten parcours. Daardoor 
heeft Mark alle mogelijke en passende 
elementen uit de kast getrokken om 
EVC een prachtig (Show) parcours te 
laten lopen, waarbij we diagonaal door 
elkaar lopen, we een Engelse oprol 
counter doen, een slowpas en een 
strakke exercitie laten zien. 

De Marswedstrijd kent zijn oorsprong 
in de klassieke Europese militaire 
mars traditie. Een mars kan op Anglo-
Amerikaanse leest geschoeid zijn, maar 
kan ook ontstaan zijn aan het Franse 
of Pruisische hof. Deze van oudsher 
vertegenwoordigde stromingen worden 
tijdens WMC verrijkt met verrassende 
optredens van muziekculturen uit het 
Verre Oosten en Zuid-Amerika.

De mars wordt uitgevoerd op een 
vast stratenparcours. De route en de 
muziekkeuze zijn voor alle divisies 
vrij, maar moeten qua niveau wel 
passen binnen de divisie waarin bands 
deelnemen. Tijdens de uitvoering van 
de mars moeten deelnemende bands 
ten minste één richtingsverandering 
naar links of rechts en één countermars 
uitvoeren. Deelnemers zijn vrij om 
te kiezen in welke stijl zij marcheren 
en welke richtingsveranderingen en 
countermarsen uitgevoerd worden. 
Creativiteit en nauwkeurigheid zijn, 
naast muzikaliteit en uniformiteit, 
maatgevend. De band moet gedurende 
de uitvoering in een constante 
voorwaartse richting voortbewegen, 
zonder te stoppen of de pas markeren. 
Aan het einde van de uitvoering wordt 
haltgehouden voor de hoofdtribune.

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

Martijn Broshuis
Voorzitter

Show and Marchingband EVC: 
The Road to het WMC 2022 | deel 4
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4786428
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

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

Kosten lidmaatschap 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 4,25 per maand

Jaarabonnement:  
€ 50,00 per jaar

Computerspreekuur 
Elke laatste woensdag 
van de maand 
10.00 -12.00 uur

InformatieDMBE gaat vooruit!
DRUMFANFARE.
Afgelopen zondag 8 mei weer een extra 
lange repetitie gehad in aanloop naar het 
drive-in concert op 18 juni bij de ijshal 
in Enschede aan het Colosseum 78. De 
naam van het concert is: “To the Movies”. 
Ja, jullie zien het echt niet verkeerd hoor, 
een heuse drive-in. Een podium op maat 
gemaakt voor ons waar alle deelnemende 
verenigingen op kunnen. Even een greep 
uit de verenigingen.

•  VocalNUL55 een koor met diverse grote 
optredens en die hun plaatsje verdiend 
hebben in korenland.

•  De Fem/Feds orkesten geven ook akte 
de préséance met diverse leden uit de 
drumfanfare en harmonie wereld van 
Enschede.

•  De band Ransom, die op muziekgebied 
al aardig wat succes hebben met 
diverse muziek uit vele jaren.

•  En last but not least Focus! Een groep 
die zich bezighoudt met dans, ballet, 
yoga etc.

Het wordt dus een gevarieerd programma 
met voor eenieder wel wat wils. En de 
aanvang is: LET OP! Al om 19.30 uur! Dit 
vanwege de vele optredens afzonderlijk 
en gezamenlijk met de verenigingen. 
Waar? De parkeerplaats bij de IJsbaan 
Twente aan het Colosseum. En met de 
auto heb je een echte drive-in dus.

In aanloop naar het drive-in concert 
gaan we ook weer een paar zondagen 
extra repeteren en samenspelen met 
de diverse andere partijen die meedoen.  
En dat is in het gebouw van de DMBE 
soms best wel een dingetje om een 
plaatsje te krijgen. Maar dat komt 
allemaal goed hoor.

Ook de muziek komt nu echt uit de 
verf (figuurlijk dan. Dus: Zaterdag 
18 Juni 19.30 uur Colosseum op de 
parkeerplaats bij de IJsbaan Twente, 
het drive-in concert uniek in zijn soort. 
Kaartjes zijn verkrijgbaar via www.dmbe.
nl/concert € 7,50 p.p. en kijk even naar 
de mogelijkheden op de website.

Om zoiets te kunnen organiseren hebben 
we erg veel organisatorisch talent nodig 
maar gelukkig hebben we dat binnen 
de DMBE. De hoofdtalenten in deze zijn 
Bernhard Geerdink, Gijsbert ter Horst 
en Marty van Seijen. En uiteraard erg 
veel vrijwilligers. Wil je ook graag als 
vrijwilliger meewerken? Geef even een 
seintje naar info@dmbe.nl en je krijgt 
daar antwoord op je aanvraag c.q. 
medewerking.

TWIRL.
Ondertussen zijn een aantal van onze 
Twirl dames alweer naar een aantal 
wedstrijden geweest. We zien we 
elke wedstrijd weer beter worden. 
Het commentaar van de jury wordt 
goed meegenomen voor een volgende 
wedstrijd. Op dit moment is het even 
rustig qua wedstrijden, maar rustig dat 
zijn de dames niet. Zij zijn druk met het 
maken van een nieuwe show. Shirleyna 
(de instructrice) heeft al helemaal in  
het hoofd hoe het eruit moet komen te 
zien, zodat de show in Juni uitgevoerd 
kan worden. 

OOSTER BLOASKAPEL.
Die zijn bezig met nieuwe pakkende 
muzieknummers voor hun repertoire en 
één van de eerstvolgende optredens is bij 
het kapellenfestival in Groenlo waar ze 
hun nieuwe nummers zeker zullen laten 
horen. Op de donderdagavond zijn ze 
druk met het repeteren van de nummers 
uit het oude en het nieuwe repertoire.  
Je mag rustig een keer komen kijken en 
ook meedoen als je daar zin aan hebt, 
het is een leuke gezellige groep met erg 
leuke muziek en een graag geziene gast 
op evenementen.

JONG DMBE.
Die zijn en blijven druk bezig met hun 
repertoire onder de deskundige leiding van 
Rens en Max, twee kanjers van het Artez 
conservatorium. Ook het scholenproject 
met de Kaliber Kunstenschool en PHION 
lopen lekker met veel belangstelling voor 
de blaasinstrumenten en het slagwerk 
met bijna 50 kinderen!

Als afsluiting is er nog een concert 
samen met PHION op vrijdag 10 juni 
om 14:00 waar ze hun geleerde kunsten 
kunnen laten horen. Kom jij ook even 
kijken en luisteren op het plein van de 
Paulusschool? 

JUBILARISSEN.
Op onze jaarvergadering 24 april hebben 
we weer een aantal jubilarissen mogen 
feliciteren.

5 jaar lid 
Kyran van Seijen
Romee Vergelst 
Sjoukje ter Horst

20 jaar lid 
Marcel van Dijk
Angela ter Horst
Liliana ter Horst

25 jaar lid
Gerben Vis

30 jaar lid 
Dagmar Wonnink
Marjolein Meijerink 
en Bernhard Geerdink

60 jaar lid! 
Eén van onze erevoorzitters en wel 
Paul ter Braak!

Natuurlijk gehuldigd met een aandenken 
en een bloemetje want dat hoort er  
ook bij.

Voorlopig weer even genoeg info en bij 
vragen mailen naar info@dmbe.nl of 
even op de website www.dmbe.nl voor 
de contactgegevens en kaarten bestellen 
voor het concert To the Movies kun je op 
www.dmbe.nl/concert

Mooij weer.



Johan Wijnoltstraat 125 
7521 SR Enschede

053-7370043
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KKoorrttiinngg  oopp  eeeenn  aarrttiikkeell  NNAAAARR  KKEEUUZZEE
((  bbeehhaallvvee  rreeeeddss  aaffggeepprriijjssddee  aarrttiikkeelleenn))

Kies je eigen aanbieding! Knip de bon uit, lever in bij de kassa 
en ontvang 100%%  kkoorrttiinngg op één product Uitgezonderd zijn tabak, 
alcohol, medicijnen,en andere lopende acties. 
Geldig t/m 23 Juni 2022. 
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KKoorrttiinn��  oo��  GGRROOEENNTTEE  OOFF  FFRRUUIITT  
��  ��eehhaall��ee  rreeeeddss  aa����ee��rriijjssddee  aarrttii��eelleenn��

Kies je eigen aanbieding! Knip de bon uit, lever in bij de kassa 
en ontvang 100%%  kkoorrttiinngg op één product Uitgezonderd zijn tabak, 
alcohol,medicijnen, en andere lopende acties. 
Geldig t/m 23 Juni 2022. 

2 
75

00
00

 0
00

97
4

KKoorrttiinngg  oopp  eeeenn    BBAAKKKKEERRIIJJ  aarrttiikkeell  nnaaaarr  kkeeuuzzee  
((  bbeehhaallvvee  rreeeeddss  aaffggeepprriijjssddee  aarrttiikkeelleenn))

Kies  je  ei�en  aan�iedin��  Kni�  de  �on  �it�  le�er  in  �ij  de  �assa  
en  ont�an�  15�  �ortin�  o�  ��n  Ba��erij  �rod�ct�  
Uit�e�onderd lo�ende acties� 
Geldi� t�� 2� J�ni 2�22� 
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KKoorrttiinngg  oopp  eeeenn  SSCCHHOOOONNMMAAAAKK  aarrttiikkeell  nnaaaarr  kkeeuuzzee  
((  bbeehhaallvvee  rreeeeddss  aaffggeepprriijjssddee  aarrttiikkeelleenn))

Kies je eigen aanbieding! Knip de bon uit, lever in bij de kassa 
en ontvang 155%%  kkoorrttiinngg op één schoonmaak product 
Uitgezonderd lopende acties. 
Geldig t/m 23 Juni 2022. 

10%
15%
15%

LET OP: Bij elke bezoek kunt u maximaal 2 bonnen inleveren,  


