
Afgelopen weekend vonden er op meerdere plekken in 
onze wijk Halloween feesten plaats. Het begon vrijdag 
al met een heel gezellige kinderrondtocht in Het Zwik, 
overal hadden bewoners met een poster kenbaar 
gemaakt met dit feest mee te willen werken en bij 
deze adressen werd er aangebeld door de kinderen 
die allemaal beloond werden met een greep uit mooie 
snoep en koekjestrommels. Allemaal als spoken en 
heksen versierd en geschminkt was het dikke pret met 
alle kinderen uit ons wijkdeel ’t Zwik.

Zaterdag was het groot feest bij het Kozakkenpark, veel 
kinderen hadden op het park een gezellig feest met een 
meer dan bonte verkleedpartij er werd veel gedanst 
en gelachen. ‘s Avonds was er voor de oudere jeugd 
een "spokentocht" in het Van Heekspark. Er werd veel 

gegriezeld en gegild en in het speeltuin gebouw werd 
nog gezellig na gefeest.

Zondag was het de beurt aan Het Heelal, in grote 
optocht ging het door de Witte Sahara buurt, onderweg 
werden diverse huizen bewonderd voor hun Halloween 
versieringen ! LIvio Zorgcentrum werd zoals gebruikelijk 
met een bezoek vereerd en dat werd zeer op prijs 
gesteld door de bewoners. Het veroorzaakt altijd weer 
een lach op de gezichten van de bewoners. Tot slot na 
allemaal weer bij Het Heelal te zijn verzameld gingen 
het richting Rigtersbleek waar in het clubgebouw van 
onze voetbalclub met een spectaculair feest Halloween 
werd afgesloten. Alle verkleedspullen kunnen met een 
goed gevoel weer tot volgend jaar opgeborgen worden.

www.wijkkranttwekkelerveld.nl 
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Fantastisch Halloweenweekend 
in Twekkelerveld

EN OMGEVING

Start Jongeren instuif Twekkelerveld
Onlangs hebben wij in de wijkkrant al aangegeven 
dat er een opzet komt van een ‘‘jongeren instuif’’ 
waarbij er een samenwerking is van speeltuin  
‘t Kozakkenpark, jongerenwerker van Alifa, Circus  
Tijdgeest én Carnavalvereniging de Tuffelkroepers. 
Hierbij worden maandelijkse activiteiten georga- 
niseerd, waarbij ter zijner tijd ook werkgroepjes 
vanuit de jongeren gevormd worden. Zodat zijzelf 
hierin ook inspraak krijgen!

Het betreft voornamelijk jongeren vanaf 12 t/m  
17 jaar waarvoor in het huidige uitgaansleven weinig 
te doen is. 

De eerste activiteit was op 29/10 een ‘‘spokentocht" 
in het van Heekpark met een creepy Halloweenparty. 

Het was een geslaagde avond! Waarbij er flink wat 
af gegild is (hahaha) ook leuk voor de figuranten!

Vrijdag 25/11 is er een ‘oranje-juichfeest’! Aanvang 
16.30 uur met de WK wedstrijd van Nederland- in 
grootbeeld bij kozakkenpark.

In december volgt een ‘kerst’-figuranten vossenjacht 
in het van Heekpark met (foute) karaoke kerstparty. 
De data komt nog én is te zien op FB pagina van 
speeltuin Kozakkenpark én de Tuffelkroepers.

Wij hopen dat deze activiteiten een begin mogen 
zijn van een lange periode om de jongeren van onze 
wijk een aantal prettige en gezellige avonden te 
bezorgen.

Wij zoeken 
onder de 9.000 
bewoners van 
Twekkelerveld 
een enthousiaste 
penningmeester
voor onze 
wijkkrant!

Dit moet toch lukken?
Neem dan contact op met:
REDACTIE@WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL



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

U KUNT HELPEN MET:

U VINDT ONS OP

Voedsel
Kleding

Speelgoed
Verzorgingsproducten

Iets extra’s voor de gezinnen
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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 
22 nov | 3  jan | 31 jan | 7 mrt |  
11 apr | 9 mei | 6 jun | 29  aug |  
26 sep | 24 okt | 21 nov

VERSCHIJNINGSDATA
6 dec | 17  jan | 14 feb | 21 mrt |  
25 apr | 23 mei | 20 jun | 12 sep |  
10 okt | 7 nov | 5 dec

Colofon

Leefstijl Diabetes laat mensen 
met diabetes type 2 zelf aan het woord

Verdachte zaken? Meld het bij de politie

Begin 2021 werd samen met de 
Tilburg Universiteit een nieuw 
onderzoeksproject opgericht dat 
zich bezighoudt met diabetes type 
2 en leefstijl. Dr. Sabita Soedamah-
Muthu, dr. Ruth Mark en Robyn 

Luiten hebben de ambitie om een 
tool (een app) te ontwikkelen voor 
mensen met diabetes type 2, om hen 
te ondersteunen in het volhouden van 
een gezonde leefstijl.

‘‘Een gezonde leefstijl volhouden is 
voor niemand eenvoudig, laat staan 
voor mensen die dag in dag uit bezig 
zijn met diabetes. Maar juist voor 
mensen met diabetes type 2 is het 
extra belangrijk om een gezonde 
leefstijl vol te houden. Door gezonde 
voeding, voldoende beweging, goede 
slaap en genoeg rust kan diabetes 
zelfs worden omgekeerd!’’

Wat is er nodig om mensen te 
ondersteunen in die gezonde leefstijl? 
Leefstijl Diabetes wil mensen met 
diabetes zelf aan het woord laten. 
‘‘We zouden graag de verhalen en 
ervaringen horen van mensen die 
zelf leven met diabetes type 2. Het 
maakt niet uit of ze al 30 jaar diabetes 
hebben, of pas 4 maanden, of ze heel 
nauwkeurig letten op hun leefstijl, of 
hier juist helemaal niet mee bezig zijn. 
Elk verhaal is uniek en relevant!’’

Leefstijl Diabetes is nog op zoek naar 
mensen met diabetes type 2, die hun 
verhaal willen delen in een online 
1-op-1 gesprek. Daarnaast is Leefstijl 
Diabetes ook op zoek naar mensen die 
een vragenlijst willen invullen. Voor 
beide projecten maken deelnemers 
ook nog een kans op een beloning 
in de vorm van een Bol.com bon en/
of een prijs uit een loterij (hoofdprijs: 
Draadloze oortjes van Sony t.w.v. 
€249,00).

Heb jij diabetes type 2 en wil je graag 
jouw verhaal delen? Meld je dan aan via 
info@leefstijldiabetes.nl. Vul je liever 
de vragenlijst in? Meld je dan aan via 
www.leefstijldiabetes.nl/aanmelden

Ken je iemand met diabetes type 
2 die wellicht mee wil doen aan dit 
onderzoek? Deel dit bericht met hem 
of haar!

Een groot deel van de jaarlijks door de 
politie opgeloste misdrijven is te danken 
aan tips. Wie iets wil melden over een 
misdrijf, kan dat 24 uur per dag doen. 
Wijkagent Randy Oude Engberink “Dat 
kan mondeling, telefonisch, per mail, 
brief, rechtstreeks bij ons tijdens het 
wekelijkse spreekuur op donderdag 
tussen 13:00 uur en 15:00 aan de 
Poolsterstraat 30 of in het politiebureau 
aan de Hermandad 2 in Enschede. Een 
andere optie is Meldpunt Anoniem 
(www.meldmisdaadanoniem.nl of 0900-
8070). Als het maar gebeurt. Dan kunnen 
wij de daders aanpakken en wordt ons 
gebied voor iedereen weer veiliger”, 
aldus de wijkagent.

Voorbeelden:
Een automobilist rijdt door nadat hij 
tegen een geparkeerde auto is gebotst en 
u heeft z’n kenteken genoteerd. Er lopen 
vreemde mensen door de straat die 
opvallend veel belangstelling hebben voor 
het huis van de buren of de geparkeerde 
auto’s, vuurwerk overlast die weer aan 
toenemen is, drugsoverlast wat eigenlijk 
door het hele jaar van toepassing is. Het 
zijn maar twee willekeurige voorbeelden 
van meldingen uit de dagelijkse praktijk, 
waar de politie blij mee is. 

ACHTERAF SPIJT
En niet alléén zij. De eigenaar van de 
geparkeerde auto kan door de melding 
zijn schade verhalen en door de tip over 
vreemde snoeshanen wordt mogelijk 
een inbraak of autokraak voorkomen. 
Niemand die dan dankjewel zegt. Maar 
de politie heeft genoeg voorbeelden 
waarin buurtgenoten achteraf zeggen 
spijt te hebben dat zij niet belden. 

SAMENWERKING
De politie kan het niet alleen. Alleen 
samen kunnen we de wijk veiliger maken. 
Zit u iets verdachts en bent u in staat 
om het kenteken te noteren van een 
voertuig of een signalement door te 
geven van een persoon die zich verdacht 
gedraagt, dan kunnen wij dit vastleggen. 
Met deze informatie kunnen wij lopende 
onderzoeken oplossen of meteen 
reageren op acute zaken, bijvoorbeeld 
opslag van vuurwerk, handel in drugs, 
overlast jeugd, zorgen om een gezin 
enzovoort.

HANDIG
Twijfelt u toch? Agenten komt liever voor 
niets, dan te laat, dus bel dan voor alle 
zekerheid toch het alarmnummer 112 (bij 
acute zaken), of het algemene nummer 

0900-8844 (als het minder haast heeft). 
Probeer ook kenmerken van dader(s) 
en vervoermiddel(en) te noteren, want 
soms kan de politie niet direct op uw 
telefoontje reageren. Dan is een kladje 
wel zo handig.

Meer informatie of contact met uw 
wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn 
Buurt) uw postcode in. Automatisch 
verschijnen dan naam en foto.



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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Opbrengst collecte Dierenbescherming 2022
De collecteweek voor dit jaar zit er op. 
We hebben ongelooflijk mooi weer gehad 
tijdens 6 dagen collecteren! Ondanks, 
dat we economisch een mindere tijd
beleven door alle ontwikkelingen in de 
wereld en de oorlog in Oekraïne, hebben 
jullie, bewoners van Twekkelerveld, gul 
gegeven.

Dit jaar zijn er 2 collectanten verhuisd en 
hebben we 1 nieuwe collectant mogen 
verwelkomen. Sommige bewoners zullen 
ons wellicht gemist hebben aan de deur,
maar ik moest de straten anders gaan 
indelen nu 2 collectanten niet langer 
in onze wijk wonen. Heel fijn is om nog 
steeds te merken, dat veel bewoners 
een praatje maken. Dit wordt door ons 
collectanten op prijs gesteld. Menselijk 
contact is erg belangrijk en voor ons is 
het goed om te horen, dat het collecteren 
als positief wordt ervaren. We doen het 
immers voor de dieren, die hulp nodig 
hebben in welke vorm dan ook.
Hieronder een voorbeeld van wat 

bepaalde vormen van hulp en zorg kosten. 
Jaarlijks geven dierenasiels zo’n 20.000 
dieren onderdak en dierenambulances 
rijden zo’n 76.000 keer per jaar uit voor 
dieren in nood.

Bij deze wil ik de collectanten weer heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme. Ik zie hen graag terug 
volgend jaar, evenals de collectanten, 
die dit jaar niet konden lopen. Tevens 
wil ik onze dierenwinkel TopPets weer 
enorm bedanken, dat de collectebus 
al die dagen op de toonbank mocht 
staan. Go Go fietsservice wil ik eveneens 
hartelijk danken, want ook daar mocht 
de hele week een collectebus staan. Om 
het op deze manier te doen geeft een 
saamhorigheidsgevoel. Dat geldt mede 
voor de plekken, waar ik de flyers mocht 
ophangen om collectanten te werven. 
Ik maak daar volgend jaar weer graag 
gebruik van.
Mochten er mensen zijn die erover 
nadenken om volgend jaar te willen 

collecteren [de collecte is van 1 tot en met 
7 oktober 2023], zet het alvast ergens in 
uw agenda. Een oproep in de wijkkrant 
en flyers, die her en der weer opgehangen 
worden, helpen u herinneren. U kunt zich 

trouwens te allen tijde opgeven. Dat kan
via Dierenbescherming regio Noordoost 
of via dierenbescherming.nl/collecte of 
bel 088 811 3000 tussen 9.00 - 17.00 uur 
op werkdagen. Ik krijg bericht als zich 
een nieuwe collectant heeft aangemeld 
zodat ik contact met u kan opnemen. 
Tot slot waar iedereen vast en zeker 
nieuwsgierig naar is, is de opbrengst van 
dit jaar. Wederom was het mogelijk om 
zowel contant in de collectebus als via de 
QR-code te doneren. Het is een bedrag 
van €1542,95. Wat een geweldig mooi 
bedrag!

Namens de collectanten en mezelf 
nogmaals heel hartelijk dank. Samen 
met u hebben we dit bedrag mogelijk 
gemaakt. Wat een goed gevoel dat 
er zo veel mensen om dieren geven! 
Zij kunnen immers niet voor zichzelf 
opkomen, dat zullen wij moeten doen 
voor hen.

Elisabeth Lagendijk.

Woensdagavond 9 november houdt 
CVV Sparta, in samenwerking met de 
Bibliotheek Enschede, een sportcafé vol 
verhalen en ontboezemingen. Onder 
leiding van schrijver, theatermaker 
maar vooral Spartaan Eddy van der Ley, 
komt het tot een boeiende en leerzame 
conversatie met Michel Boerebach, 
René Eijkelkamp en Youri Mulder. 

Interviewer Eddy van der Ley schreef 
de bestseller ‘Hoi Papa’, over de 
herrijzenis van ex-FC Twente-speler 
Michel Boerebach, die in 2003 zijn 
zoontjes Lesley (12) en Sven (9) verloor 
bij een auto-ongeluk. Hij ging door een 
diep dal, maar met de hulp van familie 
en vrienden overwon hij grotendeels 
die zware mentale inzinking. Een van 

die vrienden is ex-topvoetballer René 
Eijkelkamp, die van grote betekenis 
was in de eerste maanden en jaren 
na het ongeluk. Voor ‘Hoi Papa’ gaat 
Boerebach met schrijver Eddy van der 
Ley op bezoek bij mensen die van grote 
betekenis voor hem zijn; waaronder 
René Eijkelkamp, Hugo Borst, Willem 
van Hanegem en Wim Kieft. Het levert 
een roadtrip op met niets verhullende, 
soms hartverscheurende en vaak 
grappige gesprekken, over voetbal, de 
dood en het leven. 

Eijkelkamp speelde met Boerebach 
bij Go Ahead Eagles, maar kwam 
later ook uit voor Schalke 04, waar 
hij een spitsenkoppel vormde met 
import-Enschedeër Youri Mulder. Net 

als Boerebach stond het tweetal op 
de loonlijst bij FC Twente. Kortom, 
genoeg ingrediënten voor een bruisend 
sportcafé, waarbij er gelegenheid is tot 
het stellen van vragen uit het publiek. 
Ook is het boek ‘Hoi Papa’ te koop. 

Datum:  woensdag 9 november 2022 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  CVV Sparta,  

Kotkampweg 44 Enschede
Kosten:  €2,50 p.p. incl. kop koffie  

of thee
Kaartverkoop: via de website van de 
Bibliotheek Enschede: bibliotheek-
enschede.nl of bij de administratie van 
CVV Sparta

SPORTCAFÉS 
De Bibliotheek Enschede wil het 
leesplezier onder alle leeftijden 
bevorderen en zoekt actief haar 
doelgroep op. Met deze aftrap van een 
serie sportcafés en aandacht voor jong 
en oud voor (sport-) boeken, wordt het 
leesplezier in brede zin gestimuleerd.

Sportcafé CVV Sparta: de herrijzenis van Michel Boerebach 

De toppers van de Eetsoos Het is woensdagochtend en al vroeg 
zijn er 5 vrijwilligers druk in de weer 
met aardappels schillen, groente 
schoonmaken, soep koken, broden en 
bestek klaar leggen enz. 5 Toppers die 
via Alifa zich hard maken voor mensen 
uit de wijk die later heerlijk komen 
eten! 

Dit alles vindt plaats in de Opstandings-
kerk aan de Zonstraat 9. ‘‘Er komen 
gemiddeld elke week zo’n 22 mensen 
eten, ze betalen daar een klein bedrag 
voor en krijgen daar een 3 gangen menu 
voor; soep, hoofdgerecht, rauwkost 
en een toetje’’, zo vertelt Rozien die al 
15 jaar de drijvende kracht is achter 

dit werk! Het is eigenlijk een vaste 
groep die komt, de meeste ouderen, ze 
wonen ‘‘naast’’ de kerk en zijn binnen 5 
minuten uit en thuis, maar daarnaast 
komen er wel anderen een heerlijk 
bordje eten halen.

We lezen en zien veel narigheid op de 
tv, ziektes en oorlog en dat soort zaken, 
maar hebben we ook nog oog voor wat 
er wel goed gaat? Waarin de mensen 
elkaar helpen? En er zijn voor de ander?

Dit is nu wat Jezus bedoelde met 
‘omzien naar elkaar’. Deze mensen 
verdienen echt even een pluim! Goed 
gedaan Toppers!

‘‘De Buurvrouw wordt iedere dag 
uitgescholden door haar buurman en 
vraagt zich af: was het nou zo erg om te 
vragen of de muziek zachter mag?’’

Buurtbemiddelaars ondersteunen buurt- 
bewoners die in conflict zijn met elkaar 
of dreigen te raken. Bemiddelaars gaan 
met bewoners in gesprek om tot een 
oplossing te komen.

De buurtbemiddelaar die we zoeken:
• wil mensen helpen zodat buren weer 

prettig naast elkaar kunnen wonen
• Kan mensen het gevoel geven dat ze 

wel gehoord worden
• staat open voor heel veel 

verschillende meningen
• wil nieuwe werelden leren kennen
• houd wel van een bakkie koppie of 

thee

• heeft goede oren
• is geduldig 

Dus vrijwillige buurbemiddelaar, heeft 
deze vacature iets bij je los gemaakt?
Mail ons waarom JIJ jouw vrije tijd bij ons 
wil doorbrengen: 
info@buurtbemiddelingenschede.nl

Of bel voor meer informatie: 06-82824184

Gezocht: Vrijwillige buurtbemiddelaars
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De VoorleesExpress introduceert het 
voorleesritueel in taalarme gezinnen. 
Vrijwillige voorlezers gaan 20 weken lang 
op bezoek bij een gezin thuis om voor te 
lezen aan de kinderen. Met de ouders/
verzorgers wordt gekeken hoe zij ook 
zelf de taalontwikkeling van de kinderen 
kunnen blijven stimuleren, ook nadat 
het voorleestraject is afgerond. Daarbij 
staat het voorleesplezier centraal; 
samen lezen is leuk en gezellig! Om 
dit proces in goede banen te leiden zijn 
coördinatoren nodig die voornamelijk 
als tussenpersoon fungeren en zaken 
afstemmen tussen alle betrokken 
partijen.

Als coördinator ondersteun je 5 á 6 
voorlezers en gezinnen bij het voorlees-

traject. Je bezoekt de gezinnen drie 
maal (de eerste keer, halverwege en 
de laatste keer) en zorgt voor een 
goede afstemming tussen gezin en 
voorlezer. De coördinator is goed op de 
hoogte van wat er bij de gezinnen thuis 
speelt en houdt de verwachtingen en 
doelstellingen in het oog. Daarnaast 
zorgt de coördinator voor momenten 
waarop voorlezers met elkaar ervaringen 
kunnen uitwisselen.

De coördinator wordt getraind en begeleid 
door de projectleiding VoorleesExpress. 
Je hebt regelmatig gesprekken met 
de vrijwillige voorlezers in jouw team 
en bent goed bereikbaar voor hen. Je 
signaleert hoe hun trajecten verlopen 
en onderneemt actie waar nodig en 

denkt mee over het voorleestraject. Je 
houdt je op de hoogte van de voortgang 
van de gezinnen en je team via het 

online systeem voor vrijwilligers van de 
VoorleesExpress. Je bent in het bezit van 
een apparaat (computer, laptop, tablet of 
smartphone) waarmee je de coördinatie 
vanuit huis digitaal kan oppakken. Je bent 
bereid tot het volgen van scholing om je 
kennis, vaardigheden en competenties 
verder te vergroten.

Geïnteresseerd om vrijwillig coördinator 
te worden bij de VoorleesExpress in 
Enschede? Kijk voor meer informatie 
op www.voorleesexpress.nl of neem 
contact op met Marlies Bruining via 
m.bruining@bibliotheekenschede.nl of 
telefoonnummer 06-43192244.

In de foyer van Tetem vind je vanaf 5 
november Blender Blender, een veel- 
zijdige conceptstore gericht op duurzaam- 
heid en technologie. Blender Blender is de 
mix van een conceptstore met duurzame 
cadeaus, ontmoetingsplek, workspace, 
een vegetarische sap- en koffiebar,  
kapsalon Nivo en het Plantenasiel LEAFDE.  
Blender Blender is een multifunctionele 
ruimte en een plek waar verschillende 
doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten!

Blender Blender is ontwikkeld door Ivo 
Meijerink (Kapsalon Nivo) en Wilja Jurg 
(Tetem): “Iederéén is welkom bij Blender 
Blender! Bezoekers, buurtbewoners, 
studenten en professionals bieden we 
de ruimte om met elkaar in contact te 
komen, het gesprek aan te gaan en op 

een fijne plek (samen) te werken. Tetem 
wil meewerken aan een wereld die 
duurzaam, inclusief en zorgzaam is. Er 
móét iets veranderen in ons eetpatroon, 
wil de aarde niet uitgeput raken en de 
wereld in de toekomst kunnen overleven. 
Daarbij vinden we het belangrijk om niet 
alleen de rechten van mensen, maar 
ook die van dieren te respecteren. De 
horeca gerund door Ivo Meijerink staat 
daarom in het teken van lekker, gezond 
én duurzaam; van vers geperste sapjes, 
eerlijke koffie en thee tot smakelijke 
vegetarische en vegan lunchgerechten. 
Naast zorg voor de wereld, willen we 
ook het gesprek aangaan over Fair Care, 
zorg voor elkaar en voor jezelf. In het 
Plantenasiel LEAFDE staat ‘het recht 
van de plant’ centraal en onderzoekt 

Ton Nieuwenhuis hoe het narratief van 
planten ingezet kan worden om het 
menselijke verhaal te vertellen. Planten 
krijgen onderdak, zorg en ruimte om 
hun eigen verhaal - geschiedenis - te 
vertellen. Het Plantenasiel vertelt het 
verhaal van planten, maar daarmee 
ook het verhaal van de mensen in het 
leven van de planten. Op deze manier 
proberen we bepaalde ingewikkelde 
thema’s als exclusieviteit, bestaansrecht, 
meervoudige perspectieven en eigenaar- 
schap op toegankelijke wijze bespreek-
baar te maken.”Blender Blender staat in 
directe verbinding met alle activiteiten 
en programma’s binnen Tetem.

Natuurlijk met de interactieve tent-
oonstellingen, die raken aan actuele 
onderwerpen en thema’s in de samen-
leving. Daarnaast met het Lab van 
Tetem, dat bestaat uit het MaakMeeLab 
voor gezinnen, kinderen uit de buurt en 
geïnteresseerden en het FabLab waar 
professionals en studenten werken 
aan ontwikkeling en verbreding van 
hun skills. Dan is er de Projectspace, 
waar Tetem samen met makers en 
onderwijsinstellingen uit de regio werkt 
aan tentoonstellingen, producties en 

projecten. Tot slot is er de Huiskamer, die 
door wijkbewoners gebruikt wordt voor 
taal- en computerles en ontmoetingen.

FEESTELIJKE OPENING
ZATERDAG 5 NOVEMBER 
Op 5 november wordt deze nieuwste 
culturele hotspot in Roombeek gepre-
senteerd aan publiek, partners, 
studenten, makers en buurtbewoners! 
Conceptontwikkelaars Ivo Meijerink en 
Wilja Jurg zijn natuurlijk van de partij. 
Nadat je Blender Blender hebt bekeken, 
kan je de interactieve tentoonstelling 
Morphogenic Angels and Pink Moonrock 
Cries van kunstenaarscollectief Keiken 
bezoeken. Of je neemt een kijkje in het 
MaakMeeLab van Tetem. Er is tevens 
een springkussen voor álle leeftijden!  
’s Avonds feesten we nog even verder, 
want vanaf 20:00 uur is iedereen  
welkom om in Tetem de Museumnacht 
te beleven!

Openingstijden Blender Blender in 
Tetem vanaf 5/11: Woensdag t/m 
zondag van 12:30-17:30 uur
Locatie: Tetem
Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede

Speeltuin Kozakkenpark stelt zich voor

Bibliotheek Enschede zoekt 
nieuwe vrijwillige coördinatoren VoorleesExpress 

Blender Blender: nieuwe culturele hotspot in Tetem 

Zelden vind je zulke vrolijke gezichten 
buiten op zo’n regenachtige ochtend 
als op 1 oktober. Maar de kinderen 
hadden een reden om blij te zijn. Er was 
namelijk van alles te doen op die Open 
Dag in Speeltuin Kozakkenpark. Alle 
wekelijks terugkerende activiteiten 
passeerden de revu. 

Eerst moesten passanten verleid 
worden om het terrein op te komen. 
Het overdekte springkussen deed z’n 
werk goed wat dat betreft. Het was de 
favoriete plek van de kinderen als het 
regende die ochtend. Of ze schaarden 
zich bij hun ouders die bij de kraampjes 
stonden. Terwijl de jongelui smulden 
van poffertjes, suikerspin en meer, 
genoten de ouders van een kopje 
koffie buiten. Droog, want het was er 
overdekt. Gelukkig brak later de zon 
door. Eén van de kraampjes was gevuld 
met circus-spullen van Circus Tijdgeest 
en een aantal kinderen probeerde 
de circusact onder de knie te krijgen 
waarbij je een bordje laat balanceren 
op een bamboestokje. 

Een andere manier waarop Circus 
Tijdgeest de aandacht vestigde op 

de maandag- en dinsdagmiddag 
workshops was door circusdocent 
Ruben rond te laten lopen op stelten. 
Héél hoge stelten! Zo af en toe 
moesten de kinderen op zoek naar hun 
ouders, die dan niet buiten waren, maar 
binnen in het speeltuingebouw. Daar 
presenteerde het Modelteken Collectief 
Enschede, elke vrijdagochtend actief 
in het gebouw, zich door ter plekke 
tekeningen te maken en werk te tonen 
in indrukwekkend grote mappen. 
Het is een Grote Mensen Collectief, 
maar kinderen mochten ook tekenen 
deze dag. Diegenen die wel meer 
creatiefs wilden werden gewezen 
op de woensdagmiddagactiviteit 
‘Kinderen Creatief’. Niet alleen op 
woensdagmiddagen, maar ook op 
woensdagvonden loopt er sinds kort 
volk rond in het gebouw. In de loop van 

de middag werd de zaal al heupwiegend 
extra schoongemaakt voor blote-
voeten-buikdans. Eerst mochten 
kinderen na een workshop aan hun 
ouders laten zien hoe je op een Arabisch 
kinderliedje de heupen en schouders 
kan schudden. Daarna was het de 
beurt van de woensdagavondcursisten 
van ‘Raqs Enschede’. Stoelen werden 
klaargezet en vrienden van de cursisten 
stroomden binnen. Begeleid door 
vrolijke Libanese muziek toonden ze 
wat ze geleerd hadden in dit gebouw. 

Er werd volop nagepraat aan de bar 
naast de stapels jassen van kinderen 
die lekker in het zonnetje weer buiten 
aan het spelen waren. Tegen drie uur 
werd zo zoetjes aan begonnen met 
opruimen, hoewel sommigen het veel 
te gezellig vonden om al weg te gaan. 
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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. 
28 nov. en 19 dec. (i.v.m. kerst)

DINSDAG
Joffreykoor
Elke dinsdagmiddag van 14.00-
16.00 uur is er bij ons een gezellige 
zangmiddag, onder het genot van 
een kopje koffie kunnen we ook even 
bijpraten, maar het zingen is het 
allerleukste. Wij zijn op zoek naar 
nieuwe leden, kom gerust eens een 
kijkje nemen en met ons meezingen. U 
bent van harte welkom.

WOENSDAG 
Creatief 
Elke woensdag van de maand is 
er creatief, met een wisselend 
programma. Elke maand maken we 
leuke dingen van papier of passend bij 
het seizoen. Je bent van harte welkom 
van 14.30 -16.00, leeftijd 4-10 jaar.
9-11 – Tekenen met lijm en zout

19-11 Octopus maken
23-11 –Pinguïn maken
30 -11 Sinterklaas feest

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.
Na 1 januari stopt de judoclub na 
vele jaren.

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

Shanty koor Wrakhout
Op donderdagmiddag repeteert het 
shantykoor wrakhoout. Het Shanty- 
koor ‘‘Wrakhout" uit Enschede bestaat 
uit een groep enthousiaste kerels die 
met passie en plezier, in koorverband 
liederen zingen die gerelateerd zijn 
aan het wel en wee van het vroegere 
zeemansleven en de zeevaart.

Gemotiveerde mannen die van het 
zingen een tweede ‘‘onbetaald beroep" 
hebben gemaakt. Met aan dek een 
50-tal ijverige, zingende ‘‘zeelieden" 
nemen we ons publiek mee terug in de 
tijd en de geschiedenis van het vaak 
harde en moeizame leven aan boord 
en de belevenissen aan de wal. Met 
een breed repertoire van Nederlandse, 
Duitse en Engelse(Ierse) liederen 
brengen we de wisselende gevoelens 
van die vaak geharde en soms ook 
gevoelige zeebonken tot uiting in 
enerverende optredens.

VRIJDDAG
Discofeestje geven?
Voor kinderen vanaf 8 jaar is er de 
gelegenheid discofeestjes te geven. Is 
uw kind binnenkort jarig en houdt hij/zij 
van dansen en muziek en heeft u thuis 
niet de ruimte kom De kosten bedragen 
hiervoor € 10.00 p.p. U krijgt onbeperkt 
drinken kaas, worst, stokbrood met 
sausjes en een bittergarnituur. Voor 
informatie en afspraak kunt u bellen 
met 053 - 4353548. 

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

€ 8,50 p.p. incl. chips, ranja en patatjes. 

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

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de 
maand houden we een gezelligheids-
bingo met leuke prijzen als boodschap-
pentassen, vleesschotels en koffie. 
De kaarten kosten €3,- per stuk, de 
briefjes voor de hoofdprijs kosten €1,50 
per stuk. De hoofdprijs is tijdelijk 2x 
€50,- . Zaal open 18.30 uur.
18 en 25 november

ROMMELMARKT
Zaterdag  12 november organiseert  
Dansgroep de Krekkel een Rommel-
markt van 10.00 tot 13.00 uur

SINTERKLAASFEEST
Sinterklaas komt met zijn Pieten  
30 november onze speeltuin 
bezoeken van 17.00 tot 18.00 uur. U 
kunt uw kind opgeven als hij/zij lid 
is van de speeltuin. Eigen bijdrage  
€7,50 per kind. Graag vóór 25 november 
opgeven.

7
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 2 december

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.
12, 26 november en 10 december

JUDO
Judoclub De Wester (elke dinsdag  
van 18.30 uur tot 20.30 uur).  
Elke dinsdagavond zijn er judo-trainingen 
onder leiding van Rob de la Parra. Als je 
interesse hebt kom dan gerust langs voor 
het volgen van een paar gratis proeflessen. 
En natuurlijk bezoeken de judoka’s het 
gehele judoseizoen diverse toernooien  
door heel Nederland en door Europa.

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

AQUAREL OF OLIEVERF SCHILDEREN
Neem eens een jaartje deel aan tekenen, 
aquarel of olieverf schilderen in ons 

gebouw! Woensdagmorgen van  
09.30 t/m 11.30 uur. Cursusseizoen  
van september t/m mei. 

KNUTSELCLUB
In de maand november elke vrijdag op  
4, 11, 18 en 25 november van 14.30 -  
16.30 uur - Thema’s: Herfst en Sinterklaas. 
Leeftijd 4 t/m 12 jaar
Extra knutselclub: op 14 december van 
15.30 - 16.50 uur. Wij gaan kerstbakjes 
maken!

SINTERKLAAS
Sinterklaas is bij ons op de speeltuin  
op woensdag 30 november van  
15.00 -16.30 uur. Kosten € 7,50 per kind.  
Graag aanmelden vooraf.

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

VRIJDAG
09:00-13:00 - Tekenclub
Kinderdisco - Voor meer info zie 
Facebook: Speeltuin Kozakkenpark

ZATERDAG
Bingo voor volwassenen,  zaal open 
19.00 uur, aanvang 19.45  uur, Kaarten 
€ 2.50 / boekjes € 3.00. Diverse prijzen 
en hoofdprijzen van € 50,-
12 november

VRIJWILLIGER WORDEN? 
MELD JE AAN BIJ DE SPEELTUIN.

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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Met elkaar en voor elkaar 
- het Zonnehuuske

De herfstvakantie is alweer achter 
de rug en uiteraard hebben we ook 
toen niet stilgezeten. We hebben 
weer geweldige donaties mogen 
ontvangen. Ook de mails stroomden 
binnen. Het was weer een variatie van 
zoveel mooie spullen en kleding. We 
mochten zelfs twee fietsen ontvangen 
die alweer in bezit zijn van een nieuwe 
eigenaar. Als bedankje kregen we zelfs 
een bosje bloemen. Dit was niet nodig 
geweest, maar deze mevrouw was zo 
blij met de fiets, dat ze vond dat ze dit 
moest doen. Superlief! 

Alle donateurs, weer bedankt hiervoor, 
zonder jullie kunnen wij dit niet doen. 
Ook de hulpvragen blijven binnen-
komen. Zo hebben we een nieuwe wijk- 
bewoonster zelfs kunnen verblijden 
met een wasmachine, kleding, gas-
fornuis, wat decoratie etc. en een 
basis schoonmaakset zodat ze kon 
beginnen met haar nieuwe start. Een 
alleenstaande moeder konden we 
helpen aan een wasdroger en een jonge- 
man blij mogen maken met een magne- 
tron, keukengerei, tv en een koelkast. 

Uiteraard hebben we dit niet standaard 
voorhanden, maar door verhuizing/
vervanging werd ons ineens uit 
verschillende hoeken witgoed aange-
boden en daar zijn we uiteraard erg blij 
mee. Het Zonnehuuske staat dan we 
even heul erg vol, maar ach dat komt 
en gaat zo snel.

Op dit moment zijn we bezig met een 
gezin die ook dringend diverse spullen 
nodig had. Door met elkaar samen te 
werken en goed overleg konden we er 
samen voor zorgen dat dit gezin weer 
een bed, eettafel, stoelen had met 
het benodigde servies, huisraad en 
uiteraard werden de kinderen ook niet 
vergeten. Vanuit Het Zonnehuuske is 
er tevens een speelgoedpakket en een 
verjaardagscadeau richting dit gezin 
gegaan en Truus van All4free heeft 
ervoor gezorgd dat één van de kinderen 
uiteindelijk toch nog op school kon 

trakteren. Dit werd afgeleverd bij Het 
Zonnehuuske en zo hebben we in 
korte tijd met geweldig teamwork het 
voor elkaar kunnen krijgen dat ook dit 
gezin in nood weer goed is geholpen. 
Dit was natuurlijk niet het enigste, ook 
meerdere kledingpakketten van groot 
tot klein en ook de kleinere hulpvragen 
hebben we uiteraard weer geholpen. 

Ondanks dat er veel uit gaat, komt er 
ook weer veel binnen, zo mochten we 
van onze vaste (anonieme) donateur 
in de wijk een geweldig kledingpakket 
ontvangen. Van thermo ondergoed tot 
skibroeken (lekker warm en waterdicht, 
vooral als het erg koud is, ideaal) Van 
coltruien tot fleecevesten, al met 
al weer geweldig! Beste donateur 
ontzettend bedankt hiervoor.

Ook werden we weer verrast door Fred 
met een geweldig aantal aan dekens, 
super bedankt!

Ook vele nieuwe donateurs vinden 
ons en met name ook via de wijkkrant. 
We vinden het echt geweldig, zoveel 
leuke reacties van wijkbewoners. 
Geweldig is jullie enthousiasme en 
Richard en ik hebben al velen van 
jullie mogen ontmoeten. Soms een 
kort praatje, soms wat langer en ook 
via via ontmoeten we steeds meer 
mensen. Mensen die verbaasd zijn 
hoe schrijnend sommige situaties zijn, 
maar ook dat de kleine dingen ertoe 
doen. Keer op keer vinden we het echt 
geweldig om te zien hoe behulpzaam 
men is.

Zo mochten we ook wat spulletjes 
bij een prachtig stel ophalen en kort 
daarna werden we weer gebeld, 
kunnen jullie nog een keer komen? 
En zo stond er een doos met spellen 
klaar, speelgoed en boeken. Alles was 
als nieuw (en sommige zelfs nog in 
verpakking). Dit alles is gelijk aan de 
kant gezet voor de cadeautjes voor 
de kinderen. Nogmaals ontzettend 
bedankt hiervoor. Dit is toch geweldig.

Buiten dit alles om zijn we bezig met 
meerdere acties en activiteiten. De 
Sint komt weer in het land en zal ook 
in ‘t Proathuus weer aanwezig zijn.

Ook aan kerst wordt gedacht en 
daarvoor denken we natuurlijk ook 
aan de feestkleding, kerstdecoratie 
en ook weer op de pagina van support 
all4free zal er weer van alles te koop 
zijn voor een leuk prijsje. De opbrengst 
hiervan wordt weer gebruikt voor het 
maken van traktaties, noodpakketten, 
inpakmateriaal, maar ook voor 
kraamcadeaus en nog zoveel meer. 

Tevens zijn we ook dit jaar weer 
bezig met het inzamelen van de vega 
kaarten, uiteraard moeten deze wel 
eerst geactiveerd zijn. Heeft u een 
kaart en gebruikt u deze niet, dan 
maakt u ons hier erg blij mee. Hiermee 
kunnen we de pakketten aanvullen 
met de noodzakelijke producten. We 
helpen namelijk niet alleen de minima, 
maar ook de mensen die het zwaar 
hebben en net tussen wal en schip 
vallen. 

All4free heeft een digitale collectebus 
geplaatst voor het armoedefonds. 
Op de nieuwspagina (all4free voor de 
minima in Twente nieuws) staat hier 
nog meer over. Nieuwsgierig, neem 
gerust een kijkje.

Sinds kort hebben we ook een 
paar extra handen erbij en hebben 
Shirley verwelkomd in ons team. 
Op dit moment richt zij zich op het 
speelgoed. Alles wat binnenkomt 
moet gecontroleerd worden uiteraard. 
Werk het speelgoed nog? Moeten en 
batterijen in? Is het compleet en ga 
zo maar door. Dan moet het nog op 
categorie/leeftijd geplaatst worden. 
We zijn erg blij met haar hulp en is een 
echte aanwinst voor ons Huuske.

Ondanks alle drukte werd ik 
onverwachts verrast. Een belletje 
op zondag. Patrice, heb je even tijd 

vandaag of morgen? Dus in mijn 
zondagse huispakje op naar de 
donateur. Normaalgesproken heb ik 
ook mijn rustdag, maar dacht laten 
we maar gaan. En daar stond een 
grote bos bloemen klaar als bedankje 
voor dat we doen voor de mensen die 
het zo hard nodig hebben. Ontroerd 
door dit ontzettend lieve gebaar dat 
kwam doordat deze donateur had 
verteld over ons en dat men vond dat 
we dit bloemetje verdiend hadden. 
Gezamenlijk hebben ze voor deze 
prachtige bos gezorgd, blij verrast 
en dankbaar dat zoveel mensen ons 
geweldige werk waarderen. Nogmaals 
ontzettend bedankt voor dit lieve 
gebaar.

De menstruatiekast bij ‘t Proathuus 
(daar kan men gratis menstruatie 
producten en incontinentiemateriaal 
ophalen) loopt erg goed, ook bij Het 
Zonnehuuske staat zo’n kast. Mocht 
u niet de financiën hebben en wilt u 
hiervan gebruik maken, dan mag u 
uiteraard even langskomen. Wilt u 
liever op afspraak zodat het discreet 
kan, dan mag dat uiteraard ook. U mag 
mij altijd een berichtje sturen via de 
mail of de app (06-49069808). Ook voor 
alle andere zaken is Het Zonnehuuske 
hierop bereikbaar. Dus heeft u een 
hulpvraag, donatie of wilt u gewoon 
wat informatie neemt u gerust contact 
met ons op.

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

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



Drienerwoldelezing door Martin de Haan  

De volgende bijeenkomst van Jazz-
sociëteit Enschede is op: 13 november 
aanvang 15.00 tot ca 18.00 uur in 
Danscentrum Dekker, Wooldriksweg 
150, entree €15,00, gratis parkeren aan 
achterzijde van Danscentrum, vooraf 
aanmelden/reserveren via e-mail is 
gewenst. Daarvoor hebben wij een 
top-band uit Noord Holland weten te 
strikken die wederom de sprong over de 
IJssel aandurfde.

De STABLE ROOF JAZZ BAND behoort al 
jarenlang tot de top van de Nederlandse 
traditionele jazz-scene. Ook in het 
buitenland, met name in Duitsland, weet 
men de band op waarde te schatten. 

Inmiddels is de band begonnen aan een 
nieuw hoofdstuk. De originele naam 
(gebaseerd op de eerste repetitieruimte) 
werd in ere hersteld, de blues gitaar 

vervangen door een piano en het 
repertoire aangepast aan de nieuwe 
bezetting. Was vroeger de Engelse 
Trad-jazz sterk stijlbepalend, nu is er 
een evenwichtig, afwisselend en mooi 
gearrangeerd programma samengesteld 
met stukken van diverse grootheden 
uit de jazzhistorie. nieuw elan bij de 
bandleden, dat zijn uitwerking niet mist 
op het podium. De ware jazzliefhebber 
komt volledig aan zijn trekken. Een video 
is te bekijken op Stable Roof Jazz Band - 
Bogalusa Strut

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA:
De Jazz Sociëteit Enschede presenteert 
op 18 december de DIXIE KREKKERS 

uit onze contreien. Ook met volop 
enthousiasme!

Op 15 januari 2023 is vastgelegd de 
fameuze DOKTER JAZZ CO. Ook een zeer 
bekende band die al vaker bij ons met 
veel succes gespeeld heeft.

THE STABLE ROOF JAZZBAND
Nadere informatie bij 
Ellen Lammertink en/of Loet Aalders
Jazzsocieteitenschede@gmail.com
T. 053-4364155
Like ons op Facebook

De Stichting Literaire Manifestaties 
Enschede organiseert op zondag 13 
november, 14:30 uur haar 30ste Driener-
woldelezing. De lezing wordt verzorgd 
door Martin de Haan en is getiteld ‘De 
stijl van de vertaler’ en beschouwd 
vertalen als een vorm van Literatuur.

Martin de Haan is de vaste vertaler 
van o.a. Michel Houellebecq. Vertalen 
is een bijzonder vak, dat helaas nog 
vaak ondergewaardeerd wordt. Zonder 
literaire vertalers zouden er bijzonder 
weinig boeken in boekhandels en 

bibliotheken verkrijgbaar zijn. Terecht is 
er de laatste tijd meer aandacht voor dit 
bijzondere vak.

De SLME is dan ook erg blij dat we voor 
de 30e Drienerwolde lezing Martin de 
Haan bereid hebben gevonden deze te 
verzorgen.

Martin de Haan (Middelburg, 1966) is 
een Nederlands schrijver, vertaler van 
Franse literatuur en fotograaf, sinds 
2003 woonachtig in Frankrijk. Hij is onder 
andere de vaste vertaler van Michel 

Houellebecq en Milan Kundera. Na zijn 
studies Franse taal- en letterkunde 
en algemene literatuurwetenschap 
(Universiteit Leiden, 1985-1990) werkte 
De Haan enige jaren aan een proefschrift 
over de poëzie van Raymond Queneau, 
dat hij niet afrondde. Hij was van 1998 
tot 2009 recensent Franse literatuur voor 
de Volkskrant en schreef tal van essays 
voor diverse kranten en tijdschriften.

De lezing vindt plaats in de Gobelinzaal 
Rijksmuseum Twenthe. Aanvang zondag 
13 november om 14.30 uur. Entree €7,50. 

Voor SLME vrienden/donateurs en 
museumkaarthouders gratis. Mocht u 
de lezing willen bijwonen dan kunt u zich 
aanmelden via: deze link

De lezing wordt georganiseerd door 
de Stichting Literaire Manifestaties 
Enschede (SLME) in samenwerking met 
het Rijksmuseum Twenthe. SLME is 
het platform voor literaire activiteiten in 
Enschede. Meer informatie over SLME 
en de literaire activiteiten in Enschede 
vindt u op: www.slme.nl 
Marga Koelen, Secretaris SLME

9Zo’n twintig boeren kwamen gister-
avond bij elkaar op de Maathoeve in 
Heeten om te praten over grasland. 
Dat klinkt niet zo bijzonder, maar niets 
is minder waar. De bijeenkomst ging 
namelijk over koolstofvastlegging in 
grasland, volgens de methode Blijvend 
Grasland van de Stichting Nationale 
Koolstofmarkt. In dit project brengt 
Natuur en Milieu Overijssel boeren bij 
elkaar die de deze nieuwe methode op 
hun eigen bedrijf willen onderzoeken. 
Samen vertalen ze de methode naar de 
praktijk van het boerenbedrijf, maken 
ze een concreet plan om tot uitvoering 
te komen en doen ze eerste ervaringen 
op met toepassing ervan. Het project 
gaat nu van start, de boeren worden 
gedurende 3 jaar begeleid. 

BLIJVEND GRASLAND
Blijvend grasland is meerjarig grasland 
waar onder andere niet wordt geploegd, 
gescheurd en gespoten. Door dit land 
niet intensief te bewerken wordt er 
koolstof in de bodem opgebouwd. 
Deelnemende boeren committeren 
zich aan 10 jaar blijvend grasland op 
ten minste 50% van hun percelen. De 
koolstofopbouw in deze 10 jaar kan in 
de vorm van CO2-certificaten aan de 
markt gebracht worden. Het project 
Blijvend Grasland is een initiatief 
van de Friese Milieu Federatie in 
samenwerking met Natuur en Milieu 
Overijssel, vereniging Noardlike Fryske 
Wâlden en Living Lab Fryslân. Zij 
gaan samen aan de slag met groepen 
Overijsselse en Friese boeren. Het 

project wordt grotendeels gefinancierd 
door de SABE-subsidie (Samen leren in 
projecten over duurzame landbouw). 
Leerervaringen en kennisdeling staan 
dus centraal in dit project en de 
opgedane kennis worden in en buiten 
de groep van Overijsselse boeren 
gedeeld. “Het is nieuw en dat kan een 
drempel zijn om met de methode te 
beginnen. We pakken deze methode 
graag op om samen uit te zoeken wat 
we hiermee kunnen bereiken”, aldus 
Monique Plantinga van de Friese 
Milieu Federatie. 

EEN (BOEREN)BONT GEZELSCHAP
De beoogde groep van deelnemende 
agrariërs bestaat uit gemotiveerde 
en actieve ondernemers die vanuit 
hun eigen bedrijfsvoering en 
ervaring stappen willen zetten naar 
een duurzamer bodembeheer en 
duurzamere landbouw. Tijdens de 
startbijeenkomst maakte Natuur en 
Milieu Overijssel kennis met zo’n 20 
van deze boeren, uit heel Overijssel. 

Het overgrote deel van hen heeft al 
blijvend grasland. “Ik heb al 20 jaar 
blijvend Grasland maar vind het leuk 
om het te meten. Het is mooi om te 
zien of het koolstofgehalte nog wat 
stijgt en hoe dat verloopt”, aldus een 
van de aanwezige boeren. Naast dit 
soort percelen is er in het project ook 
expliciet plaats voor boeren die nog 
géén blijvend grasland, en dus nog 
weinig koolstofopbouw in de grond 
hebben. De boeren die gaan deelnemen 
zullen uiteindelijk gezamenlijk een 
projectplan indienen bij de Stichting 
Nationale Koolstofmarkt. Natuur en 
Milieu Overijssel zal de Overijsselse 
boeren ondersteunen bij het schrijven 
van dit projectplan. 

DE BIJEENKOMST
Er leefden vooraf veel vragen over de 
methode Blijvend Grasland. Esther 
Wattel (Louis Bolk Instituut). kon 
veel van deze vragen beantwoorden 
tijdens haar presentatie. Een levendige 
rondvraag werd begeleid door Matthijs 

Nijboer van Natuur en Milieu Overijssel. 
“Boeren die mee doen in het project 
hebben profijt van de begeleiding 
én dat een deel van de kosten door 
het project worden gedekt. Mocht 
je dus met blijvend grasland aan 
de slag willen, dan is dit een mooie 
kans om een beloning te krijgen voor 
je prestatie. Er is helaas nog geen 
methode om koolstofopbouw met 
terugwerkende kracht te belonen. Toch 
hebben we ook boeren nodig die al aan 
blijvend grasland doen om voldoende 
percelen te hebben binnen het project. 
Door solidariteit tussen de deelnemers 
kan toch iedereen profiteren ”. aldus 
Matthijs Nijboer. 

GEÏNTERESSEERD?
Boeren die geïnteresseerd zijn om 
mee te doen kunnen zich nog tot en 
met 19 oktober melden via info@
natuurenmilieuoverijssel.nl. Ook 
boeren die niet aanwezig waren bij 
de startbijeenkomst kunnen hun 
interesse aangeven.

Boeren in Overijssel bespreken kansen 
voor koolstofvastlegging in grasland

Jazzsociëteit Enschede is verhuisd!



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

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

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

Maandag gesloten
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,95
kom

lunchen!
v.a. 12.00 uur

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

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER
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W
W

W
.A

U
T

O
M

A
IK

E
L

.N
L

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

Jouw huis verkopen? 

Gerald helpt je graag om het maximale uit  

de verkoop te halen! Bel hem op 06 36 16 39 37  

of mail naar gerald@extramakelaars.nl

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
TWEKKELERVELD

053 4304 304  extramakelaars.nl
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Aankomende maand is het weer zover, 
de campagne ‘Nederland Leest’ gaat van 
start. De gehele maand november staat 
in het teken van het thema: oud worden, 
jong blijven. Het boek: ‘Mevrouw mijn 
moeder’ van Yvonne Keuls staat centraal 
en ligt vanaf 1 november voor je klaar 
in de Bibliotheek. Een cadeau voor onze 
trouwe leden dat gaat over een prachtig 
gesprek tussen moeder en dochter, over 
een bijzonder verleden en vitaal ouder 
worden.

DE BIBLIOTHEEK ENSCHEDE APP
Wist jij dat we een handige Bibliotheek 
Enschede app hebben? Deze app kun 
je gemakkelijk gebruiken voor het 
verlengen en/of reserveren van boeken. 
De app kun je vinden onder de naam 
Iguana Bibliotheek-app.

HOE WERKT DE NIEUWE APP?
1.  Download de app in de App Store of 

Google Play 
2.  Log in met e-mailadres en wachtwoord 

van de Bibliotheek

3.  Kijk rond in de app en maak gebruik 
van de lenersmogelijkheden

KOFFIE OCHTEND OP WOENSDAG
Iedere woensdag is er koffie ochtend, 
vanaf 10.00 uur. Iedere wijkbewoner is 
van harte welkom, de koffie staat klaar!

Bibliotheek Twekkelerveld 
Zonstraat 1, 7521 HD Enschede
T. +31 (0) 53 4804804
info@bibliotheekenschede.nl

De Bibliotheek helpt met het vinden van de juiste baan 
Het vinden van werk dat bij je past is 
niet altijd makkelijk. De Bibliotheek 
biedt dit najaar hulp bij het ontdekken 
van wat je wilt en hoe je dat kunt 
bereiken, door middel van online 
trainingen. De trainingen zijn voor 
iedereen die op zoek is naar een 
nieuwe baan of die zich alvast op de 
toekomst wil voorbereiden.

WORKSHOP STORYTELLING 
WOENSDAG 9 NOVEMBER 
Niemand loopt warm voor het 
opdreunen van argumenten, het delen 

van getallen of het voorlezen van een 
CV. Als je de ander wilt overtuigen, 
moet je met een goed verhaal komen,
ook tijdens jouw zoektocht naar werk. 
Hoe je dat kunt doen, ontdek je in de 
workshop .

WALK & TALK: (ON)VERWACHTE 
SOLLICITATIEVRAGEN 
DONDERDAG 17 NOVEMBER
Naast de standaard vragen krijg je 
tijdens sollicitatiegesprekken soms 
onverwachte, niet- standaard vragen, 
zoals bijvoorbeeld een rollenspel. Wat 

nou als”-vragen of het oplossen van 
een probleemsituatie. Tijdens de Walk 
& Talk op 17 november krijg je tips 
om beide soorten vragen goed voor te 
bereiden. 

JOBON: INZICHT IN JE TALENTEN 
DINSDAG 22 NOVEMBEN
Weet jij wat jouw talenten zijn? Vaak 
heb je wel een idee van waar je goed in 
bent. Maar het kan best lastig zijn dit 
te verwoorden in een sollicitatiebrief 
of -gesprek. Tijdens de JobOn-training 
op 22 november ga je ontdekken wat 

je talenten zijn en hoe je dat sterk 
kunt verwoorden. Én hoe je je talenten 
in kunt zetten om die ene baan te 
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

Met dank aan:

      

nederlandleest.nl

Eén boek, duizend gesprekken

Met Mevrouw mijn moeder schreef Yvonne Keuls een 

meeslepend verhaal over de Indische wortels van haar 

familie, over de repatriëring naar Nederland, de vestiging 

van het gezin in Den Haag en de herinneringen en 

verhalen van vroeger. Deze ontroerende roman is een 

prachtig gesprek tussen moeder en dochter, over een 

bijzonder verleden en vitaal ouder worden.

Nederland Leest Mevrouw mijn moeder. Dit cadeau van de 

Bibliotheek – met een lofrede van Susan Smit – nodigt je 

uit om in gesprek te gaan: over oud worden, jong blijven.
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Dit GROTE LETTER boek is er dankzij 
Fonds XL en Vereniging Onbeperkt Lezen

Ongeveer 1,2 miljoen mensen hebben 
last ban knieartrose.  Vaak geeft het 
veel pijn en worden mensen beperkt 
in hun mobiliteit. Waardoor wordt het 
veroorzaakt, waar herkent u het aan, 
hoe blijft u mobiel en wat kunt u doen 
tegen de pijn?

1.   WAT IS KNIEARTROSE?
Knie-artrose is een veel voorkomende 
aandoening, waarbij het kraakbeen in 
de knie dunner wordt. Hierdoor komen 
de botten min of meer tegen elkaar 
aan, waardoor het weefsel rondom 
de knie gaat ontsteken. Dit zorgt voor 
klachten als pijn en stijfheid. Door de 
ontsteking en druk op het bot ontstaat 
er extra botvorming, waardoor de knie 
er anders uit gaat zien.

2.    WELKE SYMPTOMEN WIJZEN OP 
KNIEARTROSE?

Knieartrose is een chronische 
aandoening die langzaam erger wordt. 
Het versleten kraakbeen groeit niet 
meer aan. De klachten die optreden 
zijn: stijfheid na lang zitten of liggen 
en pijn die afwisselt per periode. Ook 
vermindert vaak de beweeglijkheid in 
het gewricht of krijgt u vocht in de knie. 
Dit kan een krakend geluid geven. Ook 
kan vermoeidheid en verdikkingen bij 
de gewrichtsranden ontstaan.. 

3.    WAT IS DE OORZAAK VAN 
KNIEARTROSE?

Hoe artrose precies ontstaat, is 
onduidelijk. Vaak ontstaat het bij 
mensen boven de 50 jaar. Daarnaast 
zijn er meerdere factoren die een rol bij 
het ontstaan kunnen spelen:
• Erfelijke aanleg
• Oude blessures of beschadigingen

• Overgewicht
• Langdurige zware belasting
• Zwaar lichamelijk werk
• Te veel en te intensief sporten
• Andere gewrichtsaandoeningen 

(reumatoïde artritis, jicht en 
pseudojicht)

4.    WELKE BEHANDELINGEN ZIJN ER 
VOOR KNIEARTROSE?

Er zijn verschillende behandelopties 
voor knieartrose. Als eerste behandeling 
wordt vaak de conservatieve behan-
deling gestart. Hierbij wordt niet 
chirurgisch ingegrepen. De huisarts 
kan u hiervoor doorsturen naar de 
fysiotherapeut voor oefeningen om de 
spieren rondom het kniegewricht te 
versterken. Hier kunt u ook medicatie 
bij krijgen.

Op het moment dat de oefentherapie 
niet voldoende helpt of effect heeft, 
kan ervoor worden gekozen om 
operatief te behandelen. Hiervoor 
kunt u informeren bij uw huisarts of 
fysiotherapeut om te kijken of dit voor 
u een optie is.

5.    WAT KUNT U DOEN TEGEN DE PIJN 
BIJ KNIEARTROSE?

Als overgewicht een belangrijke 
factor speelt bij het ontstaan van 
uw knieartrose, kan afvallen helpen 
om de gewrichtspijn te verminderen. 
Samen met de fysiotherapeut kunt 
u een beweegplan opzetten om dit 
verantwoord te realiseren. Soms kan 
hier ook diëtist bij komen kijken voor 
een voedingsadvies.

6.   MAG U SPORTEN MET KNIEARTROSE?
U mag zeker blijven sporten met artrose. 

Dit is juist goed voor de gewrichten en 
kan zelfs ergere artrose voorkomen. 
Daarnaast helpen spierversterkende 
oefeningen om de klappen op het 
gewricht te verminderen.

7.    WELKE SPORTEN ZIJN GESCHIKT 
BIJ KNIEARTROSE?

De meeste sporten zijn geschikt, mits 
u ze goed uitvoert en ze passen bij uw 
beweeggrens. Een sport die minder 
belastend is voor uw kniegewricht 
kan de voorkeur hebben. Dit kunnen 
sporten zijn als: zwemmen, aquagym, 
wandelen, golfen, fietsen, yoga, etc. 
Mocht u een andere sport willen doen 
die mogelijk meer belastend is voor de 
knie, dan kunt u met de fysiotherapeut 
of misschien uw reumatoloog 
overleggen of dit mogelijk is. 

8.  WAT KAN FYSIOTHERAPIE 
BETEKENEN BIJ KNIEARTROSE?

Helaas bestaat er geen genezing voor 
artrose. U moet ermee leren leven. 
Fysiotherapie kan u daar goed bij 
helpen. Met verschillende oefeningen 
kunt u leren omgaan met de pijn en 
stijfheid die bij artrose horen. U leert uw 
kniegewrichten zo normaal mogelijk te 
gebruiken en daarmee krijgt u weer 
vertrouwen in het bewegen. 

Vanuit Fysio de Bleek  helpen wij u met 
oefentherapie en bewegingsadvies 
bij artrose. Wilt u weten wat de 
mogelijkheden zijn? Neem contact met 
ons op via ons telefoonnummer 053 
4358992 of info@fysio-debleek.nl en 
wij helpen u verder.

Fysio de Bleek - knieartrose

Campagne: Nederland Leest



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

zaterdag 12 november 2022 19:30 uur
LATE NIGHT SHOW - UITVERKOCHT –
Late Night Show Een hilarische 
interactieve avond” Laat je verrassen! 
Avondvullend programma met 
muziek, dans en van alles en nog wat 
Buffet (warm en koud), frisdrank, bier 
en wijn (geen sterke drank) Doldwaas 
halfuurtje met veel afwisseling 
Drankje en muziek na afloop in de bar 
Prijs: €57,50 p.p. (all-in) 

zondag 13 november 2022 15:30 uur
NIXTIEK: CHRIS CAIN BAND (USA)
Vrienden van NiX presenteert: Chris 
Cain Band (USA) Op achtjarige leeftijd 
leerde Cain zichzelf gitaar spelen 
en nog voor zijn achttiende begon 
hij professioneel te spelen. Chris 
studeerde muziek aan het San Jose 
City College, en gaf al snel les in 
jazzimprovisatie op de campus. In 
de twintig jaar die volgden, zou Cain 
ook piano, basgitaar, klarinet, alt- en 
tenorsaxofoon leren spelen.

vrijdag 18 november 2022 20:00 uur
LATE NIGHT SHOW
Late Night Show Een hilarische 
interactieve avond” Laat je verrassen! 
Avondvullend programma met 
muziek, dans en van alles en nog wat 
Buffet (warm en koud), frisdrank, bier 
en wijn (geen sterke drank) Doldwaas 

halfuurtje met veel afwisseling 
Drankje en muziek na afloop in de bar 
Prijs: €57,50 p.p. (all-in) 

zaterdag 19 november 2022 19:30 uurr
HORROR MOVIE SHOW 
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 20 november 2022 16:00 uur
CRAZY SUNDAY MET ST. JOHN’S 
FAMILY EN INDEEDS
Een heerlijke zondagmiddag met St. 
John’s Family & Indeeds St. John’s 
Family Real Old Soul from the sixties! 
Ze kunnen niet wachten en staan te 
trappelen om weer de bühne op te gaan. 
St. John’s Family, ontstaan in de sixties 
in Enschede, speelt soulnummers van 
Wilson Pickett, James Brown, Sam & 
Dave, Solomon Burke, Arthur Conley en 
niet te vergeten Otis Redding. 

donderdag 24 november 2022 19:00 uur
MOORDSPEL - UITVERKOCHT –
Jack’s Road House Ontrafel samen met 
je vriendengroep, familie of collega’s 
complotten bij dit Moordspel. Laat je 
meeslepen in een web van complotten 

en ontdek dat iedereen verdacht 
is. Leer elkaar nog beter kennen en 
kijk hoe goed jullie op elkaar zijn 
ingespeeld. De ideale avond wanneer 
je teambuilding met een bedrijfsuitje 
wilt combineren of een avond met je 
vrienden of familie om nog lang over 
na te praten. 

zaterdag 26 november 2022 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW - 
UITVERKOCHT –
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. 

vrijdag 9 december 2022 20:00 uur
BESLOTEN FEEST!
Deze avond is Mystiek afgehuurd voor 
een besloten feest. Bij ons is alles 
mogelijk en we denken graag met je 
mee. Geen wens of verzoek is ons te 
gek en we zullen er dan ook alles aan 
doen om jouw wensen te vervullen. 
Op onze professionele locatie is alles 
aanwezig: de benodigde apparatuur, 
eten, drinken en een top sfeer. Oftewel: 

alle mogelijkheden voor een geweldige 
bruiloft, een gezellig familiefeest, of 
een uitzinnige verjaardag. 

zaterdag 10 december 2022 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW - 
UITVERKOCHT –
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. 

Programma Mystiek Theater

ACTIVITEITEN
Speeltuin De Wester

Speeltuin De Wester • J.W. Swiersstraat 43a • 7521 DM Enschede
t: 053 - 435 66 63 • e-mail: wester@enschedesespeeltuinen.nl

aanmelden is
niet nodig

BRUSH STROKE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

BRUSH STROKE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

BRUSH STROKE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

iedere vrijdagmiddag
van 14:30 tot 16:00 uur

knutseL
 middag
kknnuuttsseeLL
 middag middag
gratis!

voor kinderen van

4 t/m 12 jaar



Gelukkig mogen (na lang wachten) de 
nieuwe hoogheden én jeugdhoogheden 
zich eindelijk presenteren! Inmiddels 
zijn De onderscheidingen weer gepoetst, 
maar bovenal hebben we er veel zin in!
De Tuffelwichter zijn alweer flink aan 
het oefenen én gaan ons zeker met 
sprankelende optredens trakteren.

Zaterdag 26/11 bent u van harte welkom 

vanaf 20.11 uur in Stichting de Melkweg 
(G.J. van Heekstraat 408). We gaan er 
ongetwijfeld een mooi feest van maken 
en laat u verrassen, bij deze schitterde 
opkomst!

Zondagmiddag 27/11 bent u weer 
van harte welkom vanaf 13.11 uur in 
Stichting de Melkweg met een leuk 
jeugdprogramma. Als hoogtepunt onze 

onthulling van de 50e jeugdhoogheden 
in Twekkelerveld! Deze onthulling 
zal geschieden door de oprichter dhr 
C.Asbreuk (voormalig jeugdleider van 
de Sloep). Het zal ongetwijfeld ook een 
prettige feest middag worden!

Wij als Karnavalvereniging ‘De 
Tuffelkroepers’ verheugen ons op uw 
komst..... ALAAF !!!

We vragen jouw hulp, het kost niets, je 
krijgt zelfs GRATIS iets. Zoals je wellicht 
al weet wordt onze wijk Twekkelerveld 
uitgebreid met een nieuwe woonwijk, 
Newtonpark genaamd. Enkele weken 
geleden zijn de gesnoeide bosjes van 
het bouwterrein verwijderd en de 
graafmachines volop bezig met de 
aanleg van rioleringen en leidingen. 
Ik volg alles op de voet want ik woon 
er schuin tegenover. Ook wandel ik 
vaak met mijn vriend en hond over het 
terrein. 

Net zoals een paar weken geleden. Toen 
vond mijn hond op klaarlichte dag daar 
een egel die uitgestrekt lag, niet meer 
opstond en zich bij aanraking zelfs niet 
meer oprolde. Geen goed teken. Dat je 
in deze tijd een egel ook overdag kan 
zien is nog niet heel erg verontrustend 
want ze zoeken nu een goede plek om te 
overwinteren. Maar deze was zichtbaar 
niet in orde. We hebben de egel 
voorzichtig opgepakt en thuis in een 
doos gezet met water en kattenvoer. 
En meteen de egelbescherming gebeld 
voor advies. Je mag immers niet 
maar zo een egel in je huis opnemen 
want dit diertje is beschermd. De 
egelbescherming vertelde mij dat er 
wellicht ook jongen konden zijn dus 
zijn we terug gegaan naar de plek waar 
we de egel gevonden hebben om het 
terrein te bestuderen. We vonden een 
opening onder een afgezaagde boom. 
Daar was het plat en zou best de plek 
kunnen zijn waar eventuele jongen 
in konden zitten. En zo heeft mijn 
vriend uren in de schemering gewacht. 
En ja hoor, één voor één kwamen 
piepkleine egeltjes tevoorschijn bij het 
hol. Natuurlijk opzoek naar moeke. 
Maar voor hij ze kon pakken werd hij 
gestoord. Buurt bewoners vonden hem 
wellicht een verdachte figuur en hadden 
de politie gebeld. ’Wat doet u hier op dit 
veld meneer?’ ‘Egeltjes van de bulldozer 

redden’ was zijn antwoord. Een grote 
politiezaklamp verdween in de holte 
van het nest. Geen egel meer te zien. 
Na een kort gesprek werd mijn vriend 
weer met rust gelaten maar de egeltjes 
kwamen niet meer tevoorschijn. We 
hebben kattenbrokjes en water voor 
ze neergezet om de volgende dag in 
schemering een tweede poging te 
ondernemen. En met succes!! Vier 
kleine babyegels hebben we met 
moeder kunnen herenigen. De egels 
zijn behandeld door een dierenarts en 
liefdevol opgevangen. De drie zwakste 
jongen hebben het ondanks de 
intensieve zorg niet mogen overleven 
maar met moeder en het laatste jong 
gaat het inmiddels goed.

Als ze sterk genoeg zijn kunnen ze 
weer in de natuur worden uitgezet. 
Helaas kunnen ze niet meer terug naar 
huis. Newtonpark terrein is een wijk in 
aanbouw. Maar als je de beschrijving 
leest beloofd het een bijna idyllische 
wijk te worden met veel groen om 
heerlijk in te verpozen. Dat is mooi! 
Want dat betekent ook dat egels zich 
er thuis kunnen voelen. En dat brengt 

me nu bij JOU. Ik wil je vragen of je me 
zou kunnen helpen. Of eigenlijk”of je 
egels zou willen helpen”Het enige wat 
je hoeft te doen is een GRATIS mooi 
vormgegeven egelpoortje afhalen bij De 
Melkweg aan de GJ van Heekstraat 408 
en deze dan te monteren aan je poort of 
schutting. Onze tuinen zijn doorgaans 
potdicht afgesloten en niet toegankelijk 
voor egels en deze poortjes bieden 
uitkomst. De binnen maat van het 
poortje is groot genoeg voor een egel 
maar te klein voor een kat. Uiteraard 
vraagt het een kleine ingreep in je 
schutting maar het poortje zorgt voor 
een mooie afwerking en enorm blije 
egels. Zo kan deze buurtbewoner weer 
vrij scharrelen van tuin naar tuin.

Nog blijer maak je ze met een rommelige 
tuin. Of in elk geval een rommelige 
hoek. Een plek die je lekker wat laat 
verwilderen en waar bladeren mogen 
blijven liggen. Goed voor insecten dus 
goed voor egels. Een prachtige deal is 
weer dat egels je tuin slakvrij houden. 
Hoe mooi kan de samenwerking tussen 
mens en dier zijn.

En als laatste, een ondiep bakje 
water (nooit melk) in je rommelhoek 
neerzetten tijdens die mega lange 
droge zomers. Dit maakt de egel zijn 
leven weer een stukje makkelijker.  
En voor ons een hele kleine moeite.  
En voor die geen die echt zijn hart aan 
deze kleine viervoeter verpand heeft 
kun je een egelhuis maken of kopen.  
De rieten mandjes die hiervoor ver-
krijgbaar zijn niet zo best. De egels 
kunnen er met hun stekels in vast 
komen te zitten. Ze draaien nl veel rond 
om een slaapnestje te maken en blijven 
zodoende haken in het riet en kunnen 
erin overlijden. Een houten huisje is top!

Ik wil je voor nu graag bedanken voor 
het lezen van dit bericht. Mocht je nog 
vragen hebben over het egelpoortje 
of egels mag je me mailen op 
ludmillavanderspoel@hotmail.com

De egelpoortjes zijn tzt ook GRATIS te 
verkrijgen tijdens de Kerstmarkt op 
Twekkelerveld.

Met hartelijke groet, Ludmilla 
(initiatiefnemer egelpoort project)

Op maandag 21 november 2022 
organiseert seniorenverenigingen KBO 
en PCOB uit Enschede een bijzondere 
avond bijeenkomst. Een programma 
over vluchtelingen toen en nu, voor jong 
en oud!

DOELSTELLING
Kennisnemen van elkaars cultuur schept 
begrip en acceptatie en dat uit zich in 
respect en verbondenheid. Het levert 
een belangrijke bijdrage aan de sociale 

cohesie in de maatschappij. Juist nu 
laat de actualiteit, met de grote stroom 
vluchtelingen, zien hoe belangrijk dat is. 
Onbekend maakt onbemind.

HET PROGRAMMA
In dit programma, muzikaal omlijst 
door singer-songwriter Wouter Muller, 
laat zien dat er verschillen zijn maar 
ook overeenkomsten tussen de 
vluchtelingen in de jaren vijftig (méér dan 
350.000 Indische Nederlanders) en de 

huidige vluchtelingen. Het programma 
is interactief waarbij de bezoekers actief 
mee moeten doen. Uit de geschiedenis 
genereren we lessen voor de toekomst, 
maar als je de geschiedenis niet kent?

PRAKTISCHE INFORMATIE
De avond vindt plaats op maandag 
21 november in de Roef, Pastoor 
Geertmanstraat 17 te Enschede. Inloop 
19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Beëindiging 
programma ca. 21. uur.

AANMELDEN
Deelname aan deze bijzondere avond is 
gratis. Vanwege de discussie die volgt na 
de voorstelling is het aantal bezoekers 
beperkt tot 50 personen. Voor deelname 
dient men zich aan te melden via 
email info@profitcare.nl of mobiel 06-
20136968.

Wij hopen tot ziens in de Roef!

Programma ‘Indo’s toen, vluchtelingen nu’
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Opkomsten nieuwe Hoogheden 
bij JKV de Tuffelkroepers 

Egels: de oorspronkelijke bewoners nieuwbouw Newtonpark
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We hebben dit jaar een geweldige 
zomer gehad met heel veel zon en 
wat EVC betreft, een prachtige gouden 
medaille op het WMC. Een zomer die 
wij (EVC) in ieder geval niet snel zullen 
gaan vergeten. 

Nu staan de donkere maanden 
alweer voor de deur. Een tijd waarin 
we opzoek gaan naar de gezelligheid 
en de warmte van elkaar. Nu we het 
allemaal al moeilijk genoeg hebben 
gaat EVC proberen eenieder die het 
nodig heeft een hart onder de riem te 
steken, door de juiste klanken erbij te 
spelen, want in de maanden november 
en december trekken wij er op uit om 
diverse concerten en optredens te 
geven, waarbij we natuurlijk beginnen 
met ons eigen najaarsconcert op 
26 november, op vliegveld Twenthe. 
Ook gaan we diverse Goedheiligman 
intochten verzorgen. In december zal 
onze Kerstband prachtige Kerstmuziek 
spelen op diverse Kerstmarkten, 
waaronder die op het Twekkelerveld. 
En als kers op de taart zullen wij dit 
jaar onze medewerking verlenen aan 
het Kerstconcert van de Christelijke 
fanfare de Bazuin op 18 december 
2022 in de ontmoetingskerk. 

Allemaal mooie muzikale activiteiten in 
het vooruitzicht voor onze club. Verder 
gaan we onze jaarlijkse, ondertussen 
traditionele oliebollen actie (verkoop) 

op zaterdag 17 en 23 december 2022 
weer houden, maar daarover meer in 
de volgende editie van de wijkkrant.

NAJAARSCONCERT 2022
Op een unieke locatie in het prachtige 
Enschede zal Show- & Marchingband 
EVC u te trakteren op een prachtig 
najaarsconcert. In een prachtig en 
sfeervol ingerichte Hangar 10 op 
Vliegveld Twente, de evenementen-
locatie, zal EVC u mooie medleys 
ten gehore brengen van o.a. de Bee 
Gees, Simon & Garfunkel, Michael 
Jackson en een prachtige medley met 
rocknummers in het “Rock fantasy” in 
een arrangement van David Cole. Dat 
EVC van alle markten thuis is (muzikaal 
gezien) laten we dan ook horen door 
diverse muzikale stukken te spelen. Zo 
spelen we grote musical hits maar ook 
laten we onze Egerländer skills zien, 
brengen we “Mens Sana in Corpore 
Sano” van de Gelderse componist Geert 
Sprick ten gehore en de “Ausdauer 
march” van componist Rick IJspeerd, 
lid van EVC. Ook zullen de nodige solo 
werken niet ontbreken op dit concert. 
Op saxofoon gaat onze saxofonist 
Sigrid uw hart stelen met het nummer 
“le Petit Fleur” en op bariton zal Rick 
het prachtige werk “Grandfather’s 
clock” spelen.

Het Najaarsconcert zal plaatsvinden 
op 26 november 2022, in Hangar 10 op 

Vliegveld Twenthe evenementenlocatie, 
aanvang 20:00 uur. De entree is gratis.

GROTE CLUBACTIE 
Zoals we al in de vorige editie melden, 
doet Show- & Marchingband EVC 
mee aan de grote clubactie. De Grote 
Clubactie viert haar 50ste bestaan. 
Wat in 1972 is begonnen als een lokale 
loterij is uitgegroeid tot de grootste 
fondsenwervende organisatie die 
meebouwt aan het in stand houden 
van een gezond verenigingsleven in 
Nederland. Inmiddels zijn onze leden 
druk in de weer met het verkopen 
van loten, Hebben ze u gemist?  Kom 
dan gezellig langs in ons clubgebouw 
de Twekkelerpoort, waar de koffie 
klaarstaat. U kunt nog loten van ons 
kopen tot uiterlijk 20 november 2022.

Een actie die veel geld voor ons kan 
opleveren. Van ieder verkocht lot gaat 
80% naar onze clubkas, iets dat we goed 
kunnen gebruiken voor EVC gezien de 
eerder vermelde hoge energie kosten 
en andere stijgende kosten. Een lot 
kost € 3,- euro, en je zit niet vast aan 
een abonnement. Kun je nog € 3,- euro 
missen (of meer?) in deze moeilijke tijd, 
koop dan snel een lot via onderstaande 
QR-code. Goed om te vertellen is dat u 
ook spectaculaire prijzen kunt winnen.

OUD-PAPIER CONTAINER 
Sinds enkele maanden zijn we in 

het bezit van een eigen oud-papier 
container. Deze container staat 
elders in Enschede. Gaat u uw zolder 
opruimen of moet u een huis leeghalen 
en heeft u boeken, tijdschriften of 
ander (oud) papier, geeft dit dan af bij 
ons clubgebouw op woensdag van 
19:00 tot 22:00 uur en wij zorgen dat 
het in onze container komt. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Ons prachtige gebouw geeft aan steeds 
meer verenigingen onderdak. Niet zo 
gek natuurlijk want het ligt op een 
fantastische plek in onze wijk. Zo heeft 
sinds vorig jaar o.a. bridgeclub “Never 
down” haar intrek genomen op de 
donderdagmiddag. Doordat er steeds 
meer verenigingen intrek nemen in ons 
gebouw, zijn wij op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die willen helpen met het 
klaarzetten van de desbetreffende 
ruimte en met het helpen van koffie 
en thee schenken. Lijkt u dit wat, neem 
dan contact met ons op, ook al zou u 
ons maar 2 à 3 keer in het jaar voort 
kunnen helpen.

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- & Marchingband EVC
 Zichtbaar & hoorbaar in de donkeredagen

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!  

Show- & Marchingband EVc EnSchEdE prESEntEErt

ZatErdag 26 noVEMbEr 2022 
VliEgVEld twEnthE 

hangar 10
aanvang concErt 20:00

EntrEE gratiS

EVc Zal tal van hitS tEr gEhorE brEngEn van o.a. dE bEEgEES, 
SiMon & garfunkEl Maar ook ZullEn dE bEkEndE MarSEn niEt ontbrEkEnEn!

Tijdens de maandelijkse inloopspreek-
uren op locatie geven OV-ambassadeurs 
advies en tips aan 55-plussers over het 
reizen met trein of bus. Zo helpen zij 
hun leeftijdsgenoten langer zelfstandig 
te reizen en kan men zelf ervaren dat 
reizen met het openbaar vervoer niet 
moeilijk is. Voor sommige mensen is het 
al even geleden dat ze gebruik gemaakt 
hebben van het openbaar vervoer. Door 
de OV-ambassadeurs te bevragen en 
door te doen, blijkt het allemaal mee 
te vallen! Een uitje naar familie of een 
bekende, een bezoek aan het museum 

of een controle in het ziekenhuis is dan 
geen probleem meer. 
  
Wanneer: woensdag 7 december 2022 
Hoe laat: 10.00 - 11.30 uur
Waar: Bibliotheek Enschede, 
Pijpenstraat 15, Enschede  

TELEFONISCHE SPREEKUREN  
Neemt u liever telefonisch contact op, 
dan kunt u bellen met een van de OV-
ambassadeurs tijdens het telefonisch 
spreekuur. Dagelijks zitten zij klaar om 
telefonisch of via beeldbellen OV-vragen 

te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 
038 - 303 70 10.   
  
Maandag t/m vrijdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond 
van 18.30 tot 20.00 uur   
Voor meer informatie en alle activiteiten: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.   

De provincies Overijssel, Gelderland 
en Flevoland vinden dat het openbaar 

vervoer voor iedereen makkelijk en 
toegankelijk moet zijn. Reizen met 
het openbaar vervoer biedt veel 
voordelen, maar is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. OV-ambassadeurs, 
vrijwilligers met veel kennis van het OV, 
bieden hierbij de helpende hand. 

CONTACTINFORMATIE                                
OV-ambassadeurs                                      
p/a YMCA (uitvoerder project)                         
Peterskampweg 12   
8031 LK Zwolle       
tel. 038-454 01 30     
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4786428
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865
Buurtbemiddeling 065334702

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

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

Kosten lidmaatschap 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 4,25 per maand

Jaarabonnement:  
€ 50,00 per jaar

Computerspreekuur 
Elke laatste woensdag 
van de maand, 10.00 -12.00 uur

InformatieDMBE en España Musica 
geloven wel in Sinterklaas

Alzheimer Café PROGRAMMA NAJAAR 2022

SINTERKLAAS.
Ja, Sinterklaas komt ook weer in het land 
en sinds jaar en dag zijn de muziekpieten 
van Sinterklaas alweer meer dan 35 jaar 
met zijn muzikale begeleiding bezig. Dat 
is een hele eer natuurlijk en ze doen 
dan ook hun uiterste best om hem te 
begeleiden en de kinderen met hun 
ouders muzikaal te vermaken. Om dat te 
kunnen moeten ze wel veel repeteren en 
op de intochtdag zelf is het vroeg dag om 
zich gereed te maken voor de intocht. Dit 
keer ook weer de aankomst in de haven 
met al die blije kindergezichtjes. Daarna 
is er een rondtocht door de stad die op 
een bepaald moment bij het stadhuis 
eindigt. Maar Sinterklaas gaat ook nog 
even op bezoek in het MST om daar in 
het bijzijn van zijn hoofdpiet een aantal 
erg zieke kindertjes te verblijden met hun 
aanwezigheid. Een jarenlange traditie al.

España Musica heeft dan even pauze 
en kunnen ze even genieten van een 
heerlijke rust en zich gereed maken 
nadat Sinterklaas weer terug. Zij kunnen 
dan opruimen en hun instrumenten 
opbergen. ‘s morgens om 7.00 uur al 
begonnen en rond 19.00 uur ongeveer 
gereed. Erg moe maar wel voldaan. Later 
in de weken dat sint hier is gaan ze nog 
met Sinterklaas diverse winkelcentra af 
om ook daar aanwezig te zijn voor de 
kinderen met hun ouders.

DRUMBAND.
Het bokbierfestival optreden in Zutphen 
was ook weer helemaal super om te 
doen. Erg veel historische wagens door 

paarden getrokken en folkloristische 
groepen in klederdrachten en/of met 
voertuigen van vroeger. Paarden zijn er 
ook in overvloed en het is geweldig om 
te zien hoe deze grote paarden er op 
hun beste uit zien. Af en toe laten ze 
wel eens wat vallen en lopen maar dat 
mag de pret niet drukken. Het was een 
zonovergoten dag en veel publiek langs 
de kant van de weg in dit historisch erg 
mooie oude stadje. Ga ook eens een keer 
kijken om een goede indruk te krijgen 
van het festival. Altijd in Oktober.

SCHOONMAAK.
Tja, het gebouw van ons heeft ook zo zijn 
schoonmaakbeurt binnen/buiten nodig 
en de nodige leden helpen daar graag 
een handje aan mee. Gelukkig hebben we 
bij de vereniging iemand met fantastisch 
materiaal om die klus te klaren aan de 
buitenkant. Binnen hebben we ook de 
nodige mensen die de keuken en de zaal 
een goede beurt geven en het archief 
krijgt ook de nodige aandacht want daar 
is bijna altijd wel wat te doen.

JONG DMBE.
Die gaan als een speer zeg! Ze 
krijgen eigen gecomponeerde muziek 
aangeleverd van de beide dirigenten die 
de muziekstukken schrijven voor het 
jeugdorkest. Elke woensdagavond doen 
ze hun uiterste best om het muzikaal 
prima te laten klinken en het plezier in de 
groep voorop te stellen. Af en toe moet er 
ook wat ontspanning zijn met spelletjes 
op muzikaal gebied en dat gaat prima.

TWIRLSTERS.
Die doen, samen met de groep uit 
Albergen, met diverse concoursen en 
festivals mee. De dames doen vaak solo, 
duo of als groep mee aan de diverse 
onderdelen. Ze doen hun uiterste best 
en dat resulteert regelmatig in eerste 
prijzen voor de dames. En ze hebben 
enorm veel plezier in Twirling.

OOSTER BLOASKAPEL.
Die waren ook weer druk met diverse 
optredens en één van die optredens 
was bij het 125-jarig jubileum van 
de Tubanters! Daar hebben ze de 
aanwezigen getrakteerd op een geweldig 
stukje muziek om de feestgangers in 
de feeststemming te krijgen. En met 
hun is dat altijd een feestje. Afsluitend 
was er nog vuurwerk maar voordat dat 
losbarstte speelden Erwin en Marty 
nog even Il Silenzio. Tja en toen brak 
het spektakel los met een prachtige 
vuurwerkshow. Het publiek en spelers 
hebben genoten. Ondertussen maakt 
de Ooster Bloaskapel zich ook gereed 
voor de aankomende Carnaval wat ook 
telkens weer een heel spektakel is en ook 
de nodige voorbereidingen nodig hebben.

Kortom, ze zitten niet stil.

Genog eamn.
Mooij.

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

7 NOVEMBER - MUZIEK BIJ DEMENTIE 
Wat is de invloed van muziek op 
mensen met Dementie. Laat u 
meevoeren in een boeiende uitleg, en 
een  bijzondere muzikale ervaring. De 
Ronnie Gardiner Methode (RGM) is 
een oefenmethode voor de hersenen, 
waarbij ritme en muziek worden 
ingezet om beweging, spraak en 
cognitie te stimuleren. Door meerdere 
hersengebieden tegelijkertijd te 
activeren is het een effectieve manier 
om de conditie van de hersenen 
te verbeteren.Gastsprekers: Linda 
Beuvink, Vakgroep bewegingsagogie 

De Posten. Samir Mansour, Muziek-
therapeut.

5 DECEMBER - 
GEESTELIJKE VERZORGING
Het loopt in het leven niet altijd zoals 
je wilt. Hobbels en obstakels komen 
op je pad, en je staat voor de keuze 
hoe hiermee om te gaan. In haar 
ervaring als geestelijk verzorger in 
de ouderenzorg en in het ziekenhuis 
heeft zij veel mensen begeleid die 
ervaringen willen verwerken en 
keuzes willen uitdiepen. Anneke is 
rustig en betrokken, met aandacht 
voor wat er leeft bij mensen. Vanuit 
een kwetsbare situatie brengt zij 
mensen weer in contact met hun 
eigen antwoorden en bronnen van 
kracht. Anneke heeft ervaring met 

rouwverwerking en omgaan met 
mensen met dementie. 

Gastspreker:  Anneke Peijnenborg, 
Geestelijk verzorger bij Willem voor 
levensvragen

Wijkcentrum de Roef
Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede
Eerste maandag van de maand 
19.00: zaal open
19.30 - 21.00 uur: programma
Toegang, koffie en thee zijn gratis
Aanmelden is niet nodig.

Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met de coördinator:         
Wil Varwijk, Alifa Welzijn Senioren, 
T.(053) 4320122 
w.varwijk@alifa.nl



Nieuws van de Wijkbudget Commissie Twekkelerveld

Dinsdag 25 oktober was het zover: 50 
huishoudens uit heel Twekkelerveld 
kwamen naar het Zone College om na 
uitleg, een afspraak te maken met de 
adviseurs voor een maatwerkadvies.

De 20 koplopers van het project 
Aardgasvrij Twekkelerveld zijn er in 
geslaagd hun buren uit de wijk zodanig te 
prikkelen dat ze met het verduurzamen 
van hun huis aan de slag gaan. De 
bijeenkomst werd georganiseerd door 
de koplopers, de Coöperatie Enschede 
Energie, BEPT, de adviseurs van Jonghuis 

Advies en Jardin Graywood, met op de 
achtergrond de gemeente en Natuur en 
Milieu Overijssel.
In vogelvlucht werd iedereen 
meegenomen langs:
• de mogelijkheden van de Coöperatie 

Enschede Energie (www.enschede-
energie.nl – zeker interessant, en kijk 
ook eens op de site van OM Energie 
www.samenom.nl - niet verder 
vertellen);

• de ervaringen van één van de 
koplopers – verduurzamen is 
haalbaar en betaalbaar, maar er moet 

nog wel het één en ander geregeld 
worden;

• de uitleg van wat het maatwerkadvies 
precies inhoudt door de adviseurs, 
en de vervolgstappen en misschien 
nog wel het belangrijkste de 
financieringsmogelijkheden.

De avond was zo succesvol dat ook 
daadwerkelijk terplekke 50 afspraken 
werden gemaakt met de adviseurs. In de 
maanden november en december gaan zij 
langs de enthousiaste Twekkelervelders
die op deze manier met hun verduur-
zamingsproject van start zijn gegaan. 

Er was veel positieve energie, met een 
goed gevoel gaan de koplopers/BEPT 
en de Coöperatie daarom met allerlei 
nieuwe ideeën aan de slag, samen met 
de gemeente en andere partijen.

Koploper Rick IJssennagger vertelde over 
de verduurzaming van zijn huis. Ruud 
Mulder - Coöperatie Enschede Energie en 
BEPT/koploper Boudewijn Timmermans 
leidde de avond.

MET Z’N ALLEN AAN DE SLAG MET 
TWEKKELERVELD AARDGASVRIJ MAKEN.

Op zaterdag 19 november zijn alle 
kinderen uit de wijk van harte uitgenodigd 
voor een spetterend Sinterklaasfeest.

De kinderen zijn om 12:00 uur van Harte 
welkom bij de feestlocatie van Samen 
Twekkelerveld aan de Steenbokstraat 
35a (tegenover Go-Fietsservice). We 
beginnen met een feestje samen met 
‘Hoedat’ entertainment, en trekken 

samen met de Sint en zijn Pieten om 
13:15 uur onder de muzikale begeleiding 
van Blaaskapél Veur Mekaar richting het 
Winkelcentrum trekken. 

Vanaf 13:30 uur mogen alle kinderen 
een cadeautje en wat lekkers op komen 
halen bij Sinterklaas op het podium op 
het Winkelcentrum. Jij komt toch ook? 

Na een kleine herfst periode lijkt het 
of de zomer weer terug is, op moment 
van schrijven van dit artikel staat een 
weekend met 22 tot 25o graden voor 
de deur, dus het klimaat heeft net als 
vroeger veel verrassingen in petto. Wie 
weet wat voor winter we krijgen mag 
het zeggen”voor onze energierekening 
hoop ik op een bescheiden winter met 
een beetje sneeuw voor de sfeer!

Op 25 oktober heeft de wijkbudge-
commissie weer kunnen vergaderen in 
ons “clubhuis” de Melkweg, Jean-Paul 
had als gastheer weer goede koffie. We 
hebben een aantal aanvragen kunnen 
bespreken en tijdens de vergadering 
ook meteen kunnen beslissen de 
indieners kunnen aan het werk!

Speeltuin De Wester wil een aantal 
veranderingen voor de toekomst 
invoeren en heeft daarbij onze hulp 
nodig voor de aanschaf van nieuwe 
speeltoestellen.

Het Halloween feest heeft intussen 
weer plaatsgevonden en met enige 
financiële steun van de Wijkbudget-
commissie moet dat vast gelukt zijn, 
elders in de krant een verslag.

Ook Samen Twekkelerveld hoopt op 19 
november weer een ouderwetse Sint 
Nicolaas tocht door de wijk te kunnen 
organiseren en hiervoor stellen wij 
natuurlijk ook de benodigde financiële 
steun beschikbaar.

Ons aller Rozien gaat met haar kook 
collega’s van de Eetsoos voor kerst een 
geweldige kerstmaaltijd organiseren in 
de bekende locatie in de Opstandings / 
SILO kerk, ook hier gaan wij natuurlijk 
een steentje bijdragen in de kosten.

Wij gaan nog een poging wagen om 
meer aandacht te verkrijgen voor 
de Egels in onze wijk, ze hebben het 
moeilijk, en een gemakkelijker toegang 
in onze goed omheinde tuinen zou 
kunnen helpen, vandaar om een aantal 

‘Egelpoortjes’ te laten maken en voor 
de wijk beschikbaar te stellen. Elders 
in de krant een artikel hierover.

Stichting Midwinterhoorn gaat op 
18 december een wandeling vanaf 
de UT voor de wijk Twekkelerveld 
organiseren, de plannen worden 
langzamerhand steeds duidelijker en 
de Wijkbudgetcommissie wil hier graag 
zijn financiële steun aan verlenen” 
wordt vervolgt!

Wij zijn blij ook onze hulp en bijdrage 
te mogen verlenen aan een gezellige 
avond in het Grand Café van Livio. Voor 
alle bewoners zal er midden november 
een avond met een hapje en drankje 
worden verzorgd, ook een muziekje zal 
er zeker niet ontbreken. Alle info loopt 
via Livio Zorg Twekkelerveld.

Tijdens de volgende vergadering zal 
het Kerst gebeuren in de wijk zeker ter 
sprake komen, een kerstmarkt in de 
wijk en activiteiten in Het Proathuus 

in kerstsfeer op 17 december staan op 
het programma, in de volgende krant 
meer informatie over deze gezellige 
activiteiten in onze wijk.

Als het even kan gaan we net als vorig 
jaar weer een machtige Kerstboom 
bij het Winkelcentrum plaatsen”
overleg met diverse collega’s in Noord 
Enschede gaan vast weer een mooi 
resultaat opleveren.

Heeft U ideeën om onze wijk gezelliger 
te maken, of om op een andere manier 
de saamhorigheid in Uw straat of 
buurt te vergroten , laat het ons weten, 
als er financiële hulp nodig is willen wij 
daar graag naar kijken en natuurlijk 
aan mee helpen.

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

Uw Wijkbudgetcommissie 
Twekkelerveld

50 Huishoudens gaan verduurzamen

Sinterklaas komt 
naar Twekkelerveld

Op vrijdag 9 december zal op het terrein 
van Stichting Samen Twekkelerveld 
een gezellige Kerstmarkt plaatsvinden.
Van 16:00-21:30 uur is iedereen van 
harte uitgenodigd in het sfeervolle 
Kerstdorp.

Wil jij een mooie kerstkraam huren 
tegen een schappelijke prijs? Meld 
je dan aan via de website van 

samen Twekkelerveld, en vul het 
aanmeldingsformulier in. Met diverse 
muzikale optredens, en entertainment 
van de kerstelfen van ‘Hoedat’ wordt 
het een spektakel voor jong en oud. 

Natuurlijk zal de Kerstman niet ont-
breken, om samen met de kinderen 
op de foto te gaan, en een cadeautje 
uitdelen.

Voor scholen, en hulpverlenende/infor- 
matieve instellingen is er de mogelijk-
heid om in overleg een mooi plekje te 
reserveren op de markt.

Vanuit de kerstlocatie zal op ludieke 
wijze een pendeldienst tussen Livio 
en de kerstmarkt heen en weer rijden, 
om onze senior wijkbewoners de 
gelegenheid te geven om de markt 

te bezoeken. Met een groot aanbod 
van lekkernijen zoals Glühwein, 
Aardappelpannenkoeken, en veel meer, 
zal het goed vertoeven zijn op de markt. 

Kortom, zet deze datum in je agenda 
en hou de facebookpagina van Samen 
Twekkelerveld goed in de gaten voor 
updates en informatie.  

Gezellige Kerstmarkt op het Twekkelerveld


