
Zondag 25 september j.l. vond "Textielbeat" plaats in de 
Grolsch Veste. Een geweldige muzikale happening met 
live optredens met muziek uit de jaren 70. Iedereen was 
verheugd dat deze manifestatie na het coronatijdperk 
eindelijk weer kon plaatsvinden. Hetgeen bleek uit de 
grote publieke belangstelling. Een drietal organisaties 
met een goed doel waren door de organisatie uitgekozen 
om een cheque in ontvangst te nemen.

De organisatie waren: het Roessingh (voor een 
kinderproject), speeltuinen (voor inrichting ruimte) en 
de stichting Samen Twekkelerveld (t.b.v. het ANWB 
fietsproject). Het uitreiken hiervan vond plaats in de 
pauze. Met lovende woorden werden de cheques 
overhandigd. Het hoeft geen betoog dat de Stichting 
Samen Twekkelerveld heel content is met het ontvangen 
geldbedrag van €2500,- (€500,- is bestemd voor de 
Tuffelkroepers). Wij zullen erop toezien dat het geld 
goed besteedt wordt. 

Onze dank gaat uit naar het bestuur van de Stichting 
Textielbeat.

www.wijkkranttwekkelerveld.nl 
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Stichting Textielbeat 
geeft voor het goede doel

EN OMGEVING

Inbrekers zijn actief  - UW WIJKAGENT
Inbrekers zijn de laatste weken 
actief in Twekkelerveld. Sinds 
juli 2022 tot nu zijn er 13 woning 
inbraken gepleegd. Dat is bijna 
net zoveel als in heel 2021. 

Vaak komen ze binnen via de 
achterzijde van de woning. Vooral 
geld en sieraden blijken geliefd. 
Slachtoffers raken geld, sieraden, 
elektronica en waardepapieren 
kwijt. Maar - nog erger - het 
gevoel van veiligheid in eigen 
huis is ook weg. De politie legt 
uit welke maatregelen bewoners 
zelf kunnen nemen om de kans 
op inbraak te verkleinen.

Inbrekers zoeken meestal snelle 
buit. Daarom scannen zij huizen 
op inbraaktijd en risico’s. Hoe 
langer ze denken bezig te zijn 
een deur of raam te forceren, 
hoe groter de kans dat ze al bij 
voorbaat op zoek gaan naar een 
betere plek. Hetzelfde geldt met 
betrekking tot verbergplekken. 
Als hoge struiken en blinde 
hoeken ontbreken, is dat ook 
ongunstig voor hen.

PREVENTIETIPS
• Op www.politiekeurmerk.

nl vindt u advies over goed 
hang- en sluitwerk op ramen 
en deuren. 

• Draai voor- en achterdeur altijd 
op slot. Dan kan niemand ze 

met een stukje plastic openen. 
• Haal de sleutel altijd uit het 

slot. Inbrekers kunnen er dan 
niet met een handigheidje bij.

• Kunnen inbrekers zich bij 
deuren of ramen verstoppen? 
Snoei struiken. Plaats buiten-
lampen.

• Laat ladders, groenbakken 
of andere ‘opstapjes’ niet  
’s nachts in de tuin. Inbrekers 
gebruiken ze graag.

• Hang geen adres aan de 
sleutelbos. Na verlies kan 
iedere vinder het huis binnen.

•  Leg de huissleutel nooit op 
een geheime plek buiten uw 
huis. Inbrekers kennen al die 
plekjes.

• Leg geld, sieraden of andere 
waardevolle spullen niet op 
een van buiten zichtbare plek.

• Heeft u vaker waardevolle 
spullen in huis of woont u 
afgelegen? Overweeg dan een 
kluis of alarmsysteem.

• Bent u een paar dagen - of 
langer - van huis? Zorg dat 
het er ‘normaal bewoond’ 
uitziet. Laat buren, familie 
of vrienden post opruimen. 
Gebruik tijdschakelaars voor 
wisselende verlichting.

• Meldt niet op voicemail en 
sociale media dat u weg bent.

TIPS NA ONTDEKKING 
VAN INBRAAK

De politie is bezig met het 
onderzoeken van deze woning-
inbraken. Het analyseren van 
informatie is daarbij belangrijk. 
Constateert u een verdachte 
situatie, twijfel niet en bel de 
politie via het algemene nummer 
0900-8844. Het signalement 
van personen, kentekens van 
voertuigen zijn onder andere 
vragen die door de politie worden 
gesteld. Heeft u informatie over 
personen en u wilt liever anoniem 
blijven, kunt u contact opnemen 
via meld misdaad anoniem.

Heterdaad: kom nergens aan. 
Wacht buiten. Bel alarmnummer 
112 en wacht op de politie. Ziet 
u de dief of dieven wegvluchten? 
Onthoud hun signalement, het  
kenteken van de auto of 
brommer en de richting waarin 
zij verdwenen.
Geen heterdaad: bel 0900-8844 
voor een afspraak met de politie 
om aangifte te doen.

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

Wij zoeken een 
enthousiaste 
penningmeester
die ons team wil 
versterken. 

Voel jij je aangesproken en heb je interesse? 
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

uw en Dealer
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Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

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

inruil en financiering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

vAKANTIE chEqUE KAdO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

dEcEMbEr KAdO MAANd!

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

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

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

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

als groepstraining

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

info@fysiotherapiehammer.nl
www.fysiotherapiehammer.nl

VOLG ONS OOK VIA

MAANDAG
08.00 - 13.00 School Lunch Team
12.00 - 17.00 TA/Alifa Wijkwerk
13.00 - 17.00 Alifa Jongerenwerk
 
DINSDAG
08.00 - 13.00 School Lunch Team
09.00 - 16.00 Focus Hulpverlening
09.00 - 16.00 Stichting Move
12.30 - 14.00 Wandelclub ‘t Proathuus
13.00 - 17.00 TA/Alifa Wijkwerk

WOENSDAG
08.00 - 13.00 School Lunch Team
09.00 - 16.00 Focus Hulpverlening
09.00 - 16.00 Stichting Move
09.00 - 17.00 TA/Alifa Wijkwerk

13.00 - 16.00 Het Zonnehuuske
14.00 - 17.00 Wijkteam Noord
14.00 -16.00  Alifa Opvoeden & 

Opgroeien
14.00 - 17.00  Wijkwijzer Twekkelerveld 

& Werk en Inkomen 
gemeente Enschede

14.00 - 17.00 Sportaal beweegmakelaar
18.00 - 20.00  Dansmariekes Samen 

Twekkelerveld

DONDERDAG
08.00 - 13.00 School Lunch Team
09.00 - 16.00 Focus Hulpverlening
09.00 - 16.00 Stichting Move
12.00 - 17.00 TA/Alifa Wijkwerk
13.00 - 16.00 Creatief met Doret

14.00 - 17.00 Wijkteam Noord
14.00 - 17.00 Sportaal beweegmakelaar
14.00 - 17.00  Wijkwijzer Twekkelerveld 

& Werk en Inkomen 
gemeente Enschede

19.30 - 22.00 Dungeons & Dragons club

VRIJDAG
08.00 - 13.00 School Lunch Team
09.00 - 14.00 Focus Hulpverlening
09.00 - 14.00 Stichting Move
11.00 - 12.00 Sportaal wandelgroep

GEBRUIKERS VAN ‘T PROATHUUS
• De Wijkwijzer
• Het Schoollunch team Enschede
• Creatief met Doret
• Stichting Move Enschede
• Twentse Alliantie wijkwerk
• Stadsdeelmanagement Noord
• Wijkteam Twekkelerveld
• Nieuw Twekkelerveld
• Nieuw Begin Enschede
• Alifa lees & schrijfhuis Noord
• Alifa Jongerenwerk
• Alifa Opgroeien & opgroeien
• Alifa Welzijn senioren
• Sportaal
• Focus hulpverlening
• Wandelclub ‘t Proathuus

Dagelijkse activiteiten in ’t Proathuus



School-
vakanties 

Noord 
HERFSTVAKANTIE 

15 t/m 23 okt 2022

KERSTVAKANTIE  
24 dec 2022 t/m 8 jan 2023

VOORJAARSVAKANTIE  
25 feb t/m 5 maart 2023

MEIVAKANTIE  
22 april t/m 7 mei 2023

ZOMERVAKANTIE  
22 juli t/m 3 sep 2023

10 jaar jong!

Sprnkl
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info@wijkkranttwekkelerveld.nl
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UITERLIJKE INLEVERDATA 
25 okt | 22 nov

VERSCHIJNINGSDATA
8 nov | 6 dec

Colofon

Start werkzaamheden laatste fase F35 
tussen Hengelo en Enschede 

Fietsers kunnen vanaf begin 2024 
over de F35 rechtstreeks van station 
Hengelo naar station Enschede. Een 
flinke mijlpaal dus. De werkzaamheden 
aan de F35 starten half november. Dan 
beginnen de voorbereidingen voor de 
fietsbruggen en het verhoogde fietspad 
over de Lambertus Buddestraat en de 
Tubantiasingel.

VEILIGER VOOR FIETS ÉN AUTO
De fietsbrug en het verhoogde 
fietspad leiden veel fietsverkeer straks 
over de Lambertus Buddestraat 
en de Tubantiasingel heen. Dat 
betekent dus minder fietsers die 
vanaf de Spoordijkstraat deze straten 
oversteken. Dat is veiliger voor de 
fietsers van en naar het centrum, 

maar ook voor de automobilisten 
op de Lambertus Buddestraat en de 
Tubantiasingel. Wethouder mobiliteit 
Marc Teutelink: ‘Als fietsstad zeggen 
we: ‘‘Op de fiets is het leuker’’. ‘In 
recordtempo zijn we straks snel én 
veilig, langs een prachtige route, op onze 
bestemming. Ik hoop dat meer mensen 
zo sneller voor de fiets kiezen. Dat geeft 
dan weer ruimte op de weg aan mensen 
die echt met de auto moeten’. 

WERKZAAMHEDEN IN FASEN
De komst van 2 fietsbruggen en 
een verhoogd fietspad vraagt veel 
voorbereiding. 

We werken op de volgende plekken: 
Tubantiasingel: Vanaf half november 

plaatst bouwbedrijf Strukton palen en 
wanden waarop de fietsbrug komt te 
liggen. De weg is bij de Spoordijkstraat 
ongeveer 4 weken dicht. 
Spoordijkstraat tussen Lambertus 
Buddestraat en Tubantiasingel: Vanaf 
begin december plaatsen we wanden 
om het verhoogde fietspad aan te 
leggen. Fietsers moeten omfietsen via 
Rigtersbleek Zandvoort. Voor auto’s 
geldt eenrichtingsverkeer. Dit geldt tot 
eind 2023.
Lambertus Buddestraat: Vanaf voor-
jaar 2023. Strukton plaatst dan palen 
en wanden waarop de fietsbrug komt 
te liggen. De weg is bij de Spoor-
dijkstraat ongeveer 4 weken dicht. 
Plaatsen fietsbruggen Lambertus 
Buddestraat en Tubantiasingel: 

Waarschijnlijk voorjaar en najaar 2023. 
De werkzaamheden duren een week 
per brug.
Bedrijven zijn altijd bereikbaar en 
worden persoonlijk geïnformeerd. De 
omleidingsroutes staan ter plekke 
aangegeven. 

De F35 is een snelle, veilige en non-
stop fietsverbinding van 62 kilometer
De F35 is een fietssnelweg die loopt 
van Nijverdal naar de Duitse grens. 
Er zijn zijtakken van Almelo naar 
Vriezenveen en van Enschede naar 
Oldenzaal. Deze fietssnelweg loopt 
ongeveer gelijk aan de autosnelweg 
A35. De F35 is altijd 4 meter breed. Ook 
kom je weinig kruisingen tegen.

Halloween 
in Speeltuin ’t Heelal 

30 oktober organiseren we i.s.m. samen Twekkelerveld en de 
Tuffelkroepers een geweldig Halloween optocht.

KOM JE OOK MEE GRIEZELEN?
Inloop vanaf 16.30, vertrek optocht 18.00 uur. Wilt U meedoen 
moet U zich even opgeven tel.nr. 06 13760152 /email: 
speeltuinheelal@hotmail.com

3
U KUNT HELPEN MET:

U VINDT ONS OP

Voedsel
Kleding

Speelgoed
Verzorgingsproducten

Iets extra’s voor de gezinnen



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

Vakkundig advies 
Premium Service  
Directe levering

Olieslagweg 43   Enschede   Tel. 053-4359112
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FSB53627P inbouw vaatwasser
• 7 Programma’s: glas/delicaat, uitgestelde start, 
    On/off, Program selection, My Time, XtraPower
• 4 Temperaturen • Quick Select • AIR DRY droging
• Fluisterstil slechts: 44 dB! • Beam on the floor
• Starttijdkeuze tot 24 uur, resttijd

SLIDER deur, ook voor
XXL maatvoering

649649

DG
A

CAA 55 1 
koel-/vries-
combinatie
• 154 ltr. koelen
• 100 ltr. vriezen
• Geluidsniveau: 44 dB
• Low Frost

449

FG
A

ProfiteerProfiteer
van onzevan onze

inbouwservice!inbouwservice!

289289De kleinste
Sonos soundbar
tot nu toe

Ray

Perfect voor iedereen die ook elke kleinere kamer 
wil vullen met het legendarische Sonos-geluid. 
En of je nu een prachtige film kijkt, een span-
nende series binget of luistert naar de mooiste 
muziek, met de Sonos Ray geniet je op het hoge 
niveau dat je van Sonos mag verwachten.

449449449

55A60G/65A60G 4K UHD LED TV
• Dolby Vision, HDR10, HDR10+ & HLG
• Quad Core processor • Smart TV: Vidaa U 5.0
• Dolby Atmos, Dolby Audio • 5 jaar garantie!

55"
139 cm

GG
A

STUNTSTUNT

549549

STUNTSTUNT

469469
65"

165 cm
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Laatste grenspaal in Enschede bij v.v. Rigtersbleek
Onder stralende zon werd vrijdag 30 
september j.l, bij v.v Rigtersbleek aan 
de van Heekstraat een hele bijzondere 
grenspaal onthult. Wethouder Arjan 
Kampman en Harry Van der Sleen 
van de stichting Historische Sociëteit 
Enschede-Lonneker onthulden een 
informatiebordje bij deze grenspaal, om 
te voorkomen dat ook dit laatste icoon uit 
onze stadsgeschiedenis zou verdwijnen. 
Dit bordje zal dan ook tegelijkertijd voor 
een vorm van bescherming zorgen. 

Het bestuur van vv. Rigtersbleek, dat 
overigens ook niet op de hoogte was van 
de betekenis van dit paaltje, was meteen 
bereid alle medewerking te verlenen. 
Deze grenspaal werd in 1904 geplaatst 
langs de grens van de gemeente 
Enschede en de gemeente Lonneker.

Lange tijd is de gemeente Enschede 
veel kleiner geweest dan de gemeente 
Lonneker. Zo was in 1866 de gemeente 

Enschede niet groter dan de getekende 
zeshoek (het wigbold). Het omliggende 
gebied was gemeente Lonneker. In 
1884 werd de gemeente Enschede flink 
uitgebreid, ten koste van Lonneker en 

in 1934 werd Lonneker in zijn geheel 
ingelijfd bij de gemeente Enschede.

In 1908 kwamen de beide gemeenten 
overeen om de toen geldende grens 

met paaltjes temarkeren. Van de zeker 
38 paaltjes die toen geplaatst zijn, is er 
anno 2022 nog één over! Dat staat aan 
de G.J. van Heekstraat, op het terrein van 
v.v. Rigtersbleek.

De Loakstenen- en begraafplaatsen-
commissie (kortweg Loakstenencom-
missie) is een werkgroep van de 
Historische Sociëteit Enschede-
Lonneker en houdt zich bezig met 
grensstenen en begraafplaatsen in de 
gemeente Enschede. 

We kennen binnen dit gebied drie 
soorten grenzen: de landsgrens 
tussen Nederland en Duitsland, de 
markegrenzen en de grenzen van het 
oude wigbold van Enschede. Er zijn 
daarom ook drie soorten grensstenen: 
rijksgrensstenen, markestenen en 
wigboldstenen. De naam van de 
commissie is afkomstig van het 
Twentse woord loak voor grens.

DOELSTELLING
• Gegevens verzamelen over 

markestenen, wigboldstenen 
en rijksgrensstenen binnen de 
gemeente Enschede, en deze 
gegevens vastleggen voor deze en 
toekomstige generaties.

• Het historische grensstenenbestand 
herstellen.

• Het belang van grensstenen als 
cultuurhistorische elementen 

promoten.
• Gegevens over de begraafplaatsen 

in de gemeente Enschede 
verzamelen en doorgeven.

• Activiteiten
• Onderzoek doen naar historische 

gegevens over grensstenen.
• Verdwenen grensstenen opsporen 

en herstellen.
• Replica’s van markestenen 

plaatsen. (waar mogelijk).
• Organiseren van rondleidingen 

langs grensmarkeringen (loakgang).
• Projecten lanceren en ondersteunen 

die als doel hebben grensmarke-
ringen of aanverwante zaken te 
beschermen, te herplaatsen of 
anderszins te promoten, zoals 
wandel- en fietsroutes ontwikkelen.

DIT PROJECT
In de eerste alinea lees je dat er 
drie soorten grensstenen in de 
gemeente Enschede bestaan. Tot 
voor kort dachten we dat inderdaad. 
Echter, onlangs ontdekten we in ons 
beeldarchief enkele afbeeldingen 
gemaakt in de jaren 70 van twee 
grenspaaltjes, genummerd 35 
en 38, staande op de voormalige 

gemeentegrens Enschede-Lonneker 
aan de G.J. van Heekstraat. Die grens 
heeft bestaan van 1884 tot 1934. 
Groot was onze verbazing; we hadden 
namelijk nooit eerder gehoord dat die 
grens tussen deze twee gemeenten 
afgebakend geweest is met grenspalen. 
Uiteraard hebben we heel snel gekeken 
of die twee paaltjes er nog stonden.
Helaas... allebei verdwenen.

Maar... wel troffen wij een ander 
grenspaaltje aan uit die serie! nr. 36, 
op het terrein van vv. Rigtersbleek. 
Onderzoek naar meer paaltjes op deze 
oude grens leverde helaas niets op.

Nr. 36 is dus de enige die meer dan 
100 jaar stand gehouden heeft. Om 
te voorkomen dat ook dit laatste 
icoon uit onze stadsgeschiedenis 
zou verdwijnen, hebben we contact 
opgenomen met het bestuur van 
v.v. Rigtersbleek met het voorstel 
gezamelijk een informatiebordje te 
plaatsen zodat men op de hoogte 
komt en blijft van dit bijzondere 
cultuurhistorische object. Dit bordje 
zal dan ook tegelijkertijd voor een vorm 
van bescherming zorgen. 

Grensstenen en begraafplaatsen

Van 6 t/m 12 november vindt de collecte 
voor Alzheimer Nederland weer plaats. 

Wilt U net als vorig jaar deze collecte 
week weer tot een groot succes maken 
meldt U zich dan aan als collectant. 

Speciaal via de Wijkkrant zoeken we meer 
collectanten in de wijk Twekkelerveld. Als 
organisator in enkele wijken in Enschede 
probeer ik collectanten te werven en te 
ondersteunen tijdens de collecteweek.

Op www.alzheimer-nederland.nl vind 
U meer informatie over deze vreselijke 
ziekte die zoals we in de media kunnen 

lezen 1 op de 5 Nederlanders kan gaan 
treffen. 

Onderzoeken kunnen met behulp van 
deze collecte gesteund worden.

WILT U HELPEN EN ALS COLLECTANT 
OP PAD GAAN? 
Mail Uw naam adres etc naar 
saskiaterwelle@live.nl zij zal snel met 
U contact opnemen en U van alle info 
voorzien.

Al vast super bedankt Alzheimer 
Nederland kan Uw hulp gebruiken.

MELD U AAN: 
Collecteer voor Alzheimer in de wijk Twekkelerveld! 
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Fred en zijn lunchteam helpen kinderen 
van de paulusschool aan een gezonde 
lunchmaaltijd.

In de media en zelfs in de 2e kamer 
worden er vragen gesteld hoe het 
mogelijk is dat in een welvarend land als 
Nederland er kinderen naar school gaan 
zonder een maaltijd voor de middagpauze 
bij zich te hebben of zelfs niet hebben 
kunnen ontbijten. Er wordt nu gepraat 
over mogelijkheden om geld(subsidies) 
beschikbaar te stellen om de magen van 
deze kinderen te kunnen gaan vullen.

Er wordt gepraat over een bijdrage van  
€1,75 per maaltijd per dag en per week 
x 5 en per maand x 4 gaat dit om een 
bedrag van ca €35,- per kind, ergo een 
gezin met 2 of 3 kinderen op een lagere 
school moet dus €70,-/resp. €105,- voor 
deze voorziening maandelijks betalen.

U begrijpt het vast wel maar heel veel 
gezinnen kunnen het in deze tijden niet 

opbrengen. Het praten en overleggen zal 
nog wel een tijdje doorgaan zonder dat er 
echt iets geregeld gaat worden, jammer 
want met een lege maag op school zitten 
is niet echt prettig en zeker niet gezond. 
Hier moet toch beter over nagedacht 
worden, volgens de regering klotsen 
de miljarden tegen de muren dus zorg 
gewoon voor gratis mogelijkheden om 
kinderen van de basisscholen van een 
fatsoenlijke maaltijd te kunnen voorzien. 
Zonder allerlei regeltjes en bijdragen 
die weer van subsidie moeten worden 
voorzien omdat niet iedereen dit kan 
betalen… weer een toekomstige toeslag 
crisis verholpen. 

Net als de Kinderopvang die nu gratis 
wordt en heel veel administratieve romp- 
slomp en misbruik voorkomt (aanvragen, 
betalen, subsidies, toeslagen, terug 
ontvangen van bijdragen, etc.) en een 
heel leger van ambtenaren die vrijkomt 
om echt mooi werk te gaan doen. Al 
sinds 2016 verzorgen Fred Philips en 

zijn team voor zegge en schrijve €7,- 
per maand (!) voor een goede belegde 
boterham met melk en fruit voor de 
kinderen die zich hiervoor opgeven. Het 
is soms vreemd dat anderen scholen 
maar beperkt met deze mogelijkheden 
bezig zijn. In onze wijk Twekkelerveld zal 
toch niet alleen op de Paulusschool deze 
behoefte bestaan? Samenwerking is een 
bekend oud fenomeen en daar ontbreekt 
het nog wel eens aan volgens ons.

Wij als redactie van Wijkkrant Twekkeler-
veld wilden graag weer opnieuw dit 
prachtige initiatief van het Lunchteam 
onder Uw aandacht brengen.

p.s. Vrijwilligers voor allerlei initiatieven 
in ’t Proathuus kunnen zich hier aan-
melden, loop eens binnen, Tom (van 
Alifa) of Fred (van het Lunchteam) zijn  
er vaak!

Stichting Move slaat haar vleugels uit!

Lunchteam helpt kinderen Paulusschool 
aan een gezonde lunchmaaltijd
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Move Almelo en Hengelo starten in 
oktober met maar liefst 185 kinderen. 

Waar de stichting eerst alleen in 
Enschede opereerde, voegt Move nu 
ook Almelo en Hengelo toe aan het 
Twentse werkgebied. Hiermee kunnen 
we nog meer projecten organiseren 
waardoor nog meer kinderen en 
jongeren de kansen krijgen die zij 
verdienen. 

En dat is hard nodig. Een snelle google- 
search laat je zien dat er grote onder- 
wijsverschillen te zien zijn tussen 

gemeenten. Ook de grote Gemeenten 
in Twente kampen met kansenonge-
lijkheid binnen het onderwijs. Daarom 
is het extra belangrijk dat wij in deze 
lastige tijd ons uiterste best doen om 
zoveel mogelijk kinderen en jongeren 
een steuntje in de rug te geven. 

‘‘Is er vertrouwen, lever je kwaliteit, zeg 
je wat je doet en doe je wat je zegt, 
dan komt het goed. Dat is een typische 
vorm van het Twentse ‘Noaberschap’.’’- 
Kylie Bollegraf, Projectcoördinator 
Move Twente 

NOABERSCHAP 
Uit ervaring weten we dat je je als 
organisatie in Twente eerst moet 
bewijzen. Is er vertrouwen, lever je 
kwaliteit, zeg je wat je doet en doe 
je wat je zegt, komt dat goed. Dit is 
een typische vorm van het Twentse 
‘Noaberschap’. Daarom zijn wij ook zo 
trots op deze uitbreiding. Het bevestigt 
dat het werk, dat wij elke dag met hart 
en ziel uitvoeren voor onze doelgroep, 
gezien wordt. 

ORANJEFONDS & VSBFONDS 
Stichting Move kan haar werk alleen 
doen door giften, fondsen en subsidies. 
Daarom zijn wij het Oranjefonds en het 
VSBfonds erg dankbaar voor hun giften. 
Dankzij hen starten er in oktober al 110 
kinderen in Almelo en 75 in Hengelo 
met een Move-project. 

OVER STICHTING MOVE 
Stichting Move koppelt kinderen 
en jongeren van 10 tot 16 jaar die 
minder kansen krijgen dan hun 
leeftijdsgenoten aan studenten. Beide 
groepen zullen andere perspectieven 
en leefwerelden ontdekken, leren 
van elkaar en verplaatsen zich in een 
ander. Samen komen zij in actie voor 

een ander en hun omgeving. Op die 
manier ontdekken de kinderen hun 
talenten en komen ze erachter welke 
impact zij kunnen hebben op hun 
eigen leefomgeving en hun rol in de 
maatschappij. 

Sinds de oprichting in 2009 heeft 
stichting Move een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. Begonnen 
als studenteninitiatief in Utrecht zijn 
we inmiddels landelijk actief in 14 
(studenten)steden.

Vorige week vrijdag hadden ruim 
300 kinderen de eer om als VIP gast 
aanwezig te zijn bij de kick-off van het 
nieuwe Sjors Sportief & Sjors Creatief 
seizoen. Het was een groot feest in het 
zwembad met disco lichten, muziek én 
als speciale gast Sjors. 

Tijdens die feestelijke avond werd 
het eerste exemplaar van het nieuwe 
Sjors Sportief & Sjors Creatief boekje 
overhandigd aan wethouder sport Niels 
van de Berg. In het nieuwe boekje staan 

meer dan 70 sport- en cultuuraanbieder 
waarmee kinderen op een laagdrempelige 
manier kennis kunnen maken met sport 
en cultuur in Enschede. 

Bij de entree werden de genodigde 
kinderen hoogstpersoonlijk opgewacht 
door niemand minder dan Sjors. Hij 
begeleide ze via de speciale VIP-ingang 
naar binnen. Als verrassing kregen alle 
kinderen iets te drinken met wat lekkers 
en bij vertrek een afscheidscadeautje.

Schooljaar spetterend begonnen met Kick-Off feestje van Sjors 
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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. 
24 oktober

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.
12-10 –  knutselen thema herfst

19-10-  neem je laarzen mee we gaan 
wandelen in het bos

26-10-  we maken iets engs voor 
halloween

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

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

Shanty koor Wrakhout
Op donderdagmiddag repeteert het 
shantykoor wrakhoout. Het 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. We zien jullie graag 
weer op 14 oktober!

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.
21 en 28 oktober

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

HALLOWEEN
30 oktober. Zie voor meer info elders in 
deze krant.

SINTERKLAASFEEST
Noteer al vast de datum  30 november, 
nadere info volgt.
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HANDWERKCLUB
Huiskamerproject. Elke maandag middag 
van 14.00 t/m 16.00 uur.
Handwerken onder deskundige leiding.
Kom een keer langs om te proberen is 
geheel gratis. 

ONTMOETINGSCENTRUM 
Elke maandag en donderdag van 08:30 

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

BINGOAVOND  
Met 2x een hoofdprijs van €25,00. Verder 
boodschappen, vleesschotels en koffie. 
Zaal open 18:00 uur. Aanvang 19.30 uur.
vrijdag 4 november

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.
15 oktober, 29 oktober en 12 november

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 oktober elke vrijdag 7,14,21 
en 28 oktober van 14.30 tot 16.30 .
Thema herfst  - leeftijd 4 tm 12 jaar

HERFSTVAKANTIE
17 tm 21 oktober zijn er elke dag 
activiteiten van 10.00 tot 15.00 uur. 
Lunch is inbegrepen en is geheel gratis!

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

HALLOWEEN 
Op zaterdag 29 oktober kun je griezelen 
bij ons!! Meer info komt op facebook.

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

Wat hebben we toch weer mooie 
dingen gedaan in Het Zonnehuuske. 
Verschillende hulp en nood aanvragen 
behandeld en ook alweer veel 
afgerond. 

Elisa is ontzettend druk geweest 
om alle verjaardagscadeautjes af te 
krijgen en wat zijn ze weer prachtig 
geworden. 

Ook hebben we weer ontzettend 
mooie donaties mogen ontvangen en 
opgehaald. 

Soms wordt ik gebeld met een vraag 
waarbij ik zelf denk; ‘oei dat kon nog 
wel eens lang duren’. En alsof het dan 
zo moet zijn word ik daarna gebeld 
met de vraag of ik iets kan gebruiken 
wat juist deze andere persoon nodig 
heeft. Het is net alsof het zo moet zijn. 
Zo konden we verschillende 
hulpvragen ineens achter elkaar zo 
wegvinken en wat hebben we deze 
mensen blij gemaakt. 

Ook kwam er iemand voor iets heel 
kleins en tijdens het gesprek bleek 
dat er veel meer nodig was. Deze 
persoon had er veel moeite mee 
dat hij om spullen moest vragen. 
Steeds weer leg ik uit dat het leven 
zo anders kan verlopen en dat wij 
een klein stukje kunnen helpen om 

het leven van deze mensen weer 
iets aangenamer te kunnen maken. 
En wat voor sommige mensen maar 
een kleine uitgave kan zijn, kan voor 
de ander het tegenovergestelde zijn. 
En hoe geweldig mooi is het dan dat 
wij door middel van jullie prachtige 
donaties deze mensen weer een 
stukje verder kunnen helpen. Soms 
kan zelfs een paar sokken een groot 
verschil maken of een emmertje met 
wat schoonmaakspullen. 

Zo voelde ook iemand zich bezwaard 
om een magnetron te vragen, want er 
stond er maar 1. Uitgelegd dat er zo 
weer één kan binnenkomen. En ja hoor 
die kwam er ook, al was deze ook een 
dag later weer vergeven. Het geeft een 
geweldig gevoel dat het zo kan en dat 
wij samen een groot verschil maken 
voor deze mensen. Dit alles is ook 
alleen mogelijk door de fantastische 
vrijwilligers en geweldige donaties. 
Zonder deze samenwerking zouden 
wij dit niet kunnen doen. Het zijn niet 
alleen de mensen die we helpen die 
dankbaar zijn, maar ook wij dat we dit 
kunnen en mogen doen.

Deze afgelopen maand zijn er heel wat 
spullen in en uit Het Zonnehuuske 
gegaan, waaronder kleding, schoenen, 
bestek, maar ook wat grotere spullen 
(wat we niet altijd hebben) o.a. een 

wasmachine, koelkasten en droger. 

We proberen af en toe ook wat vrije 
tijd in te plannen, maar dit is niet altijd 
mogelijk. Zo komt het wel eens voor 
dat we dan in de avond of zelfs in ons 
weekend nog druk aan het werk zijn. Zo 
heeft Richard op zijn vrije zaterdag voor 
ons verschillende donaties opgehaald 
en afgeleverd, echt fantastisch en een 
geweldig teamwork.

Door de vele verjaardagscadeautjes en 
hulpvragen komen we langzaam wat 
spulletjes tekort en hebben we minder 
op voorraad. Mocht u nog speelgoed, 
spelletjes, knutselspullen of zelf 
bestek hebben liggen wat niet meer 
gebruikt wordt, maar verder nog goed 
is, dan is dit van harte welkom. 

Vorige week werd mij gevraagd of ik 
ook een cadeautje kon maken voor een 
kindje dat was uitgenodigd voor een 
kinderfeestje. De ouders zouden het 
anders af moeten zeggen, omdat ze 
hun kindje niet met lege handen hier 
naartoe konden laten gaan. Dit doet 
ons wel wat en wederom het besef 
dat ook echt een kleine uitgave voor de 
één een groot probleem voor de ander 
kan zijn. Uiteraard hebben we ook hier 
een leuk presentje voor gemaakt en 
wederom een blij kindje.

Terwijl wij bezig waren in Het 
Zonnehuuske kwamen we erachter 
dat het cellofaan op was, dus moest 
één van ons gauw even langs de 
winkel. Op dat moment kwam een 
lieve wijkbewoonster langs met wat 
donatie. Zij hoorde dit en is voor ons 
naar de winkel gegaan en doneerde 
daarbij onverwacht een aantal rollen. 
Echt fantastisch!

Nogmaals wil ik benadrukken hoe 
dankbaar wij zijn met jullie allen, niet 
alleen de donaties, maar ook de tips, 
de vragen, de hulp, de samenwerking 
met verschillende partijen, alles er 
rondom heen wat Het Zonnehuuske 
tot een geweldig succes maakt. 

Met elkaar en voor elkaar,
Patricia Bousema.

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

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

Reizen met het openbaar vervoer is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Met 
hulp van ervaringsdeskundigen blijkt 
het makkelijker dan gedacht. Ervaren 
OV-ambassadeurs geven (aankomende) 
reizigers advies en tips over het reizen 
met trein of bus.
  
Langer zelfstandig kunnen reizen draagt 
bij aan persoonlijke zelfredzaamheid. 
Ervaren OV-ambassadeurs omarmen 
dit en helpen 55-plussers graag op weg. 
Vragen over het reizen met bus of trein 
zoals: ‘Hoe vraag ik een ov-chipkaart aan? 
Welk abonnement past het best bij mij?’ 
worden door hen toegelicht. Elke maand 
vindt dit speciale inloopspreekuur plaats. 
  
Wanneer: woensdag 2 november 2022
Hoe laat: 10.00 - 11.30 uur
Waar: Bibliotheek Enschede, 
Pijpenstraat 15, Enschede  

  TELEFONISCH SPREEKUUR 
Telefonisch contact met een OV-
ambassadeur is ook mogelijk. Dagelijks 
zitten OV-ambassadeurs klaar tijdens 
het telefonisch spreekuur om OV-vragen 
te beantwoorden. 
Zij zijn bereikbaar op nummer: 
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   

CONTACTINFORMATIE                                
OV-ambassadeurs                                      
p/a YMCA (uitvoerder project)                         
Peterskampweg 12   
8031 LK Zwolle       
tel. 038-454 01 30     

Inloopspreekuur OV-reisadvies 



Activiteiten opgestart Livio Twekkelerveld 

Expositie het 
Twentse landschap  

Na een zeer lange tijd van afwezigheid 
weer een berichtje van de Livio locatie 

Twekkelerveld. Ondertussen zijn er op 
de locatie weer activiteiten opgestart. 

Helaas zijn deze niet toegankelijk 
gemaakt voor wijkbewoners ivm met de 
pieken en de dalen in de situatie rondom 
Corona. Dit maakt dat de organisatie 
hier nog voorzichtig mee omgaat. 
Voor de bewoners van de locatie zijn 
de activiteiten in ieder geval wel weer 
opgestart ondertussen en uiteraard is 
iedereen hier erg blij mee!

Voor een tweetal activiteiten die wij 
organiseren zijn wij nog op zoek naar 
vrijwilligers. Het gaat om een bingoavond 
en een snackmiddag. Beide activiteiten 
vinden maandelijks plaats en wat er 
van een vrijwilliger verwacht wordt is 

uiteraard afhankelijk van de activiteit.

Lijkt het u wat om samen met andere 
vrijwilligers en medewerkers er voor te 
zorgen dat onze bewoners een fijne, 
gezellige middag/avond hebben dan 
mag u zich vrijblijvend aanmelden. We 
kunnen u dan in een persoonlijk gesprek 
vertellen wat de mogelijkheden en 
verwachtingen zijn.

Voor meer info kunt u mailen naar 
vrijwilligerswerk@livio.nl

Namens de locatie Twekkelerveld, 
Team Welzijn

Jaarlijks doorkruist beeldend kunstenaar 
(en buurtgenoot) Adrienne van Wartum 
ons mooie Twente met haar schetsboek.
Afgelopen zomer heeft dit geresulteerd 
in een serie kleurrijke interpretaties van 
het Twentse coulissenlandschap. 

De mooiste schilderijen hangen in 
oktober bij café Het Bolwerk in Enschede. 
Opening van de expositie op zaterdag 1 
oktober om 15 uur, door Marco Voortman, 
cursist van Adrienne en deelnemer 
project Rembrandt. 
U bent van harte welkom!
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De overstap van de basisschool naar 
de middelbare school is best spannend 
voor veel leerlingen van groep 8. Naar 
welke scholen kan ik straks? Hoe 
weet ik welke school het beste bij mij 
past? Wat is een mentor, hoe werken 
kluisjes en wat moet ik meenemen op 
mijn eerste schooldag? Move Maatje 
helpt basisschoolleerlingen in de stap 
naar de middelbare school.

WAT IS MOVE MAATJE?
In zes lessen gaan een basisschool 
leerling uit groep 8 en een student 
samen aan de slag. Samen werken 
ze dan aan verschillende opdrachten. 
Zo kan de leerling uiteindelijk een 
betere keuze maken voor een school 

die bij hen past! Denk hierbij aan 
vriendschappen en schooltijden. Maar 
ook thema’s als: wie ben ik, wat vind ik 
leuk en waar ligt mijn talent?

Het project wordt gecoördineerd door 
stichting Move. We ontvangen graag 
een kort profiel van de leerling en 
het is fijn als je eventueel antwoord 
kunt geven op praktische vragen, 
bijvoorbeeld over de aandacht die op 
school wordt gegeven aan open dagen 
of over de inschrijfprocedure. Er is dus 
weinig tijdsinvestering vereist.

Bent u geïnteresseerd in dit project? 
Stuur dan een mail naar enschede@
stichtingmove.nl

Move maatje Enschede!

Alzheimer Café maandag 7 november 
2022 in wijkcentrum De Roef aan 
de Pastoor Geertmanstraat 17 te 
Enschede. De zaal is vanaf 19.00 uur 
geopend.

Het programma duurt van 19.30 tot 
21.00 uur. Om 21.30 uur wordt het Café 
weer gesloten.

HET THEMA VAN DEZE BIJEENKOMST 
IS: MUZIEK EN DEMENTIE?
Deze avond zal Linda Beuvink 
muziektherapeut van De Posten, onze 
gastspreker zijn.

We hebben aandacht voor muziek 
en wat muziek kan betekenen als 

er sprake is van dementie en hoe je 
met muziek mooie momenten kunt 
creëren. Ook kun je met muziek mooie 
herinneringen maken en ophalen.

Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café 
is er voor bezoekers volop gelegenheid 
vragen te stellen en met lotgenoten in 
contact te komen. Deelname aan het 

Alzheimer Café is gratis.

U hoeft zich niet op te geven of te 
reserveren, de inloop is vrij.

Wij hopen u op 7 november weer te 
mogen begroeten.

Alzheimer Café - maandag 7 november

‘‘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



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

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

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

Maandag gesloten
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,95
kom

lunchen!
v.a. 12.00 uur

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

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER

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

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

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!

www.dekunstgebitmakerij.nl

G. J. van Heekstraat 408 7521 EN Enschede 

info@dekunstgebitmakerij.nl

Is uw kunstgebit gebroken of is er een tand uit? 

Bel dan direct  06 - 38 66 20 99 

Of kom naar het tandtechnisch laboratorium!

“Vanaf nu kunt u 

ook voor een 

nieuwe prothese 

bij ons terecht!”

Voor advies, reparatie en correctie van uw prothese

“Meer dan 38 jaar ervaring
 in de tandtechniek”

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

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

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

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

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

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

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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Vorig jaar liepen naar schatting 3,5 
miljoen sporters in Nederland een 
blessure op.

In totaal telde het kenniscentrum voor 
letselpreventie 4,3 miljoen blessures. 
Sommige sporters kregen dus meerdere 
blessures in hetzelfde jaar. Vooral 
hardlopen, voetbal en fitness leidden tot 
kwetsuren.

Als gevolg hiervan werden mensen 
behandeld op de spoedeisende hulp of 
in het ziekenhuis. Nabehandeling vindt 
vaak plaats bij de fysiotherapeut. 

Ondanks het feit dat veel mensen 
blessures oplopen blijft bewegen gezond. 
Fysiotherapie kan ook ingezet worden 
ter voorkoming van (nieuwe)blessures. 
De blessures ontstaan onder meer 
doordat sporters zichzelf overbelasten 
of door verdraaiing of verzwikking. Denk 
daarbij aan knie of enkelblessures. 

De fysiotherapeut besteedt naast hulp 
bij herstel van blessures ook aandacht 
voor blessurepreventie

De gevolgen voor het dagelijks 
functioneren en het werk zijn vervelend. 

Fysiotherapie kan zinvol zijn om zo snel 
mogelijk weer op de been te komen. 
Belangrijkste preventieve tip is dat 
mensen met een goed opgewarmd lijf 
gaan sporten.

Mocht u meer over deze klachten willen 
weten of een afspraak willen maken 
voor een behandeling dan kunt u contact 
opnemen met Lars Arends via het 
telefoonnummer:053-4358992 of kijk op 
onze website: www.fysio-debleek.nl

Fiets-accu’s zijn na een aantal jaren 
aan vervanging toe en fietsleveranciers 
willen doen geloven dat het kopen van 
een nieuwe accu onvermijdelijk is wil je 
nog langer genieten van je e-bike. Niets 
is minder waar en nieuwe fiets-accu’s 
zijn stevig aan de prijs, bedragen tussen 
de € 500,- en € 600,- zijn meer regel dan 
uitzondering.

Het kan allemaal beter en goedkoper door 
in de bestaande behuizing kwalitatieve 

betere batterijen in te zetten. Reviseren 
is beduidend voordeliger dan aanschaf 
van nieuwe fietsaccu’s. Kijk naar het 
verschil tussen het kopen van een nieuwe 
en het reviseren van de bestaande accu. 
En Accu Twente is gespecialiseerd in 
het reviseren van fiets-accu’s. Het heeft 
specialistische kennis en ervaring op dit 
gebied. Bel of ga naar www.AccuTwente.
nl en vraag geheel vrijblijvend een 
prijsopgaaf.

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. 

ALLES OVER SOLLICITEREN 
Op woensdagochtend 5 oktober 
is het Sollicitatiespreekuur, waar 
vragen gesteld kunnen worden over 

het schrijven van een sollicitatiebrief 
en CV, het voorbereiden van een 
sollicitatiegesprek, maar bijvoorbeeld 
ook over het inrichten van een 
LinkedIn-profiel. 

WORKSHOP 
ONTWIKKEL JE SOFT SKILLS 
In deze interactieve workshop op 
14 oktober zoomen we in op je soft 
skills: jouw persoonlijke, emotionele 
en sociale vaardigheden, zoals goed 
kunnen luisteren, flexibiliteit en 
creativiteit. Ontdek hoe je het verschil 

kunt maken met jouw persoonlijke 
vaardigheden. 

WALK & TALK NETWERKBIJEENKOMST: 
EEN LEVEN LANG LEREN 
Je hoort het steeds vaker voorbij 
komen: als medewerker in deze snel 
veranderende arbeidsmarkt moet je je 
blijven ontwikkelen. Tijdens de Walk & 
Talk op 20 oktober bespreken we hoe 
je dat aanpakt. 

JOBON: WETEN WAT JE WILT 
Als je op zoek bent naar een leuke baan 

is het belangrijk om goed te weten wat 
je wil! Hoe zit jouw droombaan eruit? 
Welke elementen en waarden zijn voor 
jou belangrijk? Als je weet wat je wilt, 
dan kun je het ook bereiken! Dat is de 
uitdaging waarmee we in deze online 
training op 25 oktober aan de slag 
gaan. 

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. 

Fysiotherapie bij sportblessures

Eelke ter Avest (34) en Koen van der 
Laan (35) hebben de sportstudio 
van Vital Focus aan de Jupiterstraat 
overgenomen en geven de sport studio 
een nieuwe naam en een nieuwe look: 
Fit Future!

Het roze op de gevel is vervangen door 
groen en het nieuwe logo prijkt al aan de 
muur. Van binnen is de ruimte helemaal 
vernieuwd: een mooie grasmat en 
een aantal nieuwe materialen en 
toestellen. Goede begeleiding bij het 
sporten vinden de eigenaren van Fit 
Future belangrijk. Daarbij ben je dus bij 
hen aan het juiste adres! 

OFFICIËLE OPENING 
De officiële opening was een zeer 
geslaagde dag. ’s Morgens was er tijd 
voor leden en geïnteresseerden uit de 
wijk om koffie te drinken, de sportstudio 
te bekijken en een lekker taartje te eten. 

In de avond werd het feestje nog even 
verder gevierd  met vrienden en familie 
van de nieuwe eigenaren. ‘‘Wij hebben 
een fantastische dag gehad met veel 
bekijks en mooie cadeaus in de vorm 
van planten, om de sportschool van 

binnen nog mooier te maken.’’

Nieuwsgierig? Kom eens binnen of 
maak een afspraak via 
www.FitFuture.nu

Sportstudio Vital Focus wordt Fit Future!

Bedrijf in beeld

Revisie fiets-accu’s 
beter en goedkoper!

Accu Twente:



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 15 oktober 2022 20:00 uur
VROEG ZAT
VroegZat brengt het nachtleven terug 
naar de avond! Evenveel feest, maar 
eerder op de avond (19.30 tot 00.00 
uur!) en dus op een normale tijd naar 
bed waardoor je de volgende dag 
gewoon fit bent. Win-win.

vrijdag 21 oktober 2022 20:00 uur
HOUSE OF HORROR SHOW - DE 
GRIEZELIG GEZELLIGE DINNER-
SHOW Hoeveel onheilspellende 
gebeurtenissen kun jij aan? Kom naar 
de House of Horror dinnershow van 
het Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt…†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld! 

zaterdag 22 oktober 2022 19:30 uur
HORROR MOVIE SHOW - 
HORROR MOVIE SHOW IN DE 
FILMSTUDIO 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. VAN MOULIN 
ROUGE NAAR GREASE Je gaat van 
de Moulin Rouge naar de zinderende 
jungle van Afrika, en ontdekt welke 
dansstijlen hierbij horen.

zondag 23 oktober 2022 15:30 uur
NIXTIEK: ALL AMERICAN SUNDAY!!
One stage, Three bands………… Lynn 
& The Rattleshakes Lynn & The 
Rattleshakes is een in 2018 opgerichte 
rockabilly band. De band bestaat uit 
de vrienden Lynn (Anne-Linde van 
de Veen – contrabas), Dion Vluggen 
(gitaar), Willem van Veen (gitaar) en 
Fred Bonthuis (drums). De band werd 
sterk beïnvloed door artiesten uit de 
jaren vijftig, zoals Gene Vincent, Eddie 
Cochran en Wanda Jackson. 

donderdag 27 oktober 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 29 oktober 2022 19:30 uur
HALLOWEEN DINNER SHOW
Een fantastische horror Halloween 
show. Laat je verrassen door een 
griezelig 4 gangen diner waarbij je 
eten geserveerd wordt door de meest 
vreemde snuiters! Echter…. wees 
voorbereid… natuurlijk is er meer dan 
eten…. maak je riem goed vast, draag 
desnoods een paar extra bretels, weet 
zeker dat je gebit er niet uit kan vallen 
en zorg dat alles op z’n plaats blijft 
zitten!!! DURF JIJ?

zondag 30 oktober 2022 16:00 uur
CRAZY SUNDAY MET THE 
NIGHTSTARS!
THE NIGHTSTARS goes SYMPHONIC 
(met strijkers) The Nightstars gaan na 
een periode van bezinning (overlijden 
van leadzanger Bert ) na 3 jaar weer 
on stage. De band heeft in Selena een 
voortreffelijke zangeres gevonden. 
Met veel soul in haar stem zal ze de 
lead bij ons gaan verzorgen. Huidige 
bezetting: Harry Bartelink zang, 
leadgit. Selena Eulderink leadzang 
Martin Robers zang, keys. accordeon. 

vrijdag 4 november 2022 20:00 uur
HOUSE OF HORROR SHOW - DE 
GRIEZELIG GEZELLIGE DINNER-
SHOW Hoeveel onheilspellende 
gebeurtenissen kun jij aan? Kom naar 

de House of Horror dinnershow van 
het Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt…†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld! 

zaterdag 12 november 2022 19:30 uur
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. 

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. 

Programma Mystiek Theater

Open Dag

Speeltuin De Wester

We gaan allerlei leuke dingen maken die met de herfst te 
maken hebben, bijvoorbeeld grappige beesten van eikels 
en kastanjes, een prachtig schilderij van herfstbladeren 
en leuke paddestoellampjes met echte lichtjes!

Op vrijdag 28 oktober  maken we mooie
lampionnen voor

Oktober •  Knutselmaand

HerfstHerfst
Elke vrijdagmiddag van 14:30 - 16:30 uur

4 t/m 12 jaar

Gratistoegang

Thema:
7, 14, 21 en 28 oktober 2022

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

HalloweenHalloween!!



Elke 5 minuten belandt in Nederland een 
65-plusser op de Spoedeisende hulp na 
een valongeval. Cijfers die er niet om 
liegen en daarbij kan een val bij senioren 
veel leed veroorzaken. Daarom zijn 
Menzis, gemeente Enschede en Sportaal 
een samenwerking aangegaan om het 

aantal valincidenten te verminderen en 
bewegen voor senioren te stimuleren. 

De afgelopen week is er tijdens de 
vitaliteitsweek al veel aandacht 
geschonken aan het vergroten van 
eigen vitaliteit. In de huidige tijd moeten 

senioren langer zelfstandig thuis 
wonen. Om senioren te ondersteunen 
bij het vitaal in beweging blijven, start 
in Enschede in de week van 13 oktober 
de valpreventiecursus. In de stadsdelen 
Oost en Zuid gaan 65-plussers werken 
aan de kracht in de benen, wordt er 
geoefend met balans en leren ze vooral 
ook wat te doen als ze toch vallen. De 
valpreventiecursus kost de deelnemer 
niets. De zorgverzekering dekt samen 
met Gemeente Enschede de kosten.

Tijdens deze cursus gaat men in 
groepsverband gezellig samen bewegen. 
Het programma duurt 10 weken in Oost 
(1 keer in de week) en 5 weken in Zuid 

(2 keer in de week). Beide cursussen 
starten in de week van 13 oktober. 
Geïnteresseerden kunnen gratis de 
eerste stap naar een stabieler leven 
zetten door een afspraak te maken 
met de beweegmakelaars van Sportaal. 
Zij verwijzen door naar de passende 
valpreventiecursus.

Na de cursus kan de deelnemer samen 
met de beweegmakelaar van Sportaal 
kijken hoe ze in eigen wijk in beweging 
kunnen blijven. Immers, door actief te 
blijven worden ongelukken voorkomen.
Aanmelden gaat via www.sportaal.nl/
fitenstabiel of bel op werkdagen tussen 
11:00 en 13:00 uur naar 053-4888902.

Feestelijke opening Leefstijlportaal in ziekenhuis MST
Vandaag is het Leefstijlportaal in 
Medisch Spectrum Twente geopend. 
Een plek waar patiënten, bezoekers én 
medewerkers een eerste stap kunnen 
zetten naar een gezondere leefstijl. 
Wethouder Jurgen van Houdt opende 
samen met lid van raad van bestuur MST 
Joyce Berger en directeur van Sportaal 
Bas Morsink het Leefstijlportaal op de 
nieuwe locatie.

Wethouder Jurgen van Houdt 
benadrukt het belang van gezonde 
leefstijl “De locatie hier kan enorm 
het verschil maken. Het ziekenhuis 
is bij uitstek een plek waar men na 
kan denken over de gezondheid.… zei 
hij tijdens de opening.

Een paar weken geleden heeft 
de regering bekend gemaakt 
dat er extra geld komt via het 
Integraal Zorgakkoord voor leefstijl 
interventies. De komende twee 
jaar moeten gemeenten en zorg-
verzekeraars plannen maken voor 
‘kansrijke start, valpreventie bij 
ouderen, obesitas bij kinderen en 
leefstijlinterventie bij overgewicht 
volwassenen’. Daarnaast moeten 
zorgaanbieders het uiterlijk in 2025 
met al hun reguliere patiënten over 
hun leefstijl hebben gehad. Met het 
openen van dit Leefstijlportaal is in 
Enschede de eerste stap gezet.

Sportaal had al in ieder stadsdeel 
van Enschede een Leefstijlportaal, 
maar dit wordt landelijk het eerste 
Leefstijlportaal in een ziekenhuis 
met een sterke verbinding met de 

wijk. De locatie is op elke werkdag 
bezet, bevindt zich centraal in de 
ontvangsthal en is aantrekkelijk 
ingericht. ‘‘Op deze manier willen 
we zo veel mogelijk drempels 
wegnemen’’, vertelt Maaike van 
Dartel, coördinator gezonde leefstijl 
van Sportaal.

Een gezonde(re) leefstijl is vandaag 
de dag heel belangrijk en daarom 
is het Leefstijlportaal ontwikkeld. 
Inwoners kunnen tijdens het 
inloopspreekuur geheel vrijblijvend 
langskomen om vragen over 
gezonde leefstijl en/of bewegen 
te stellen aan de beweegmakelaar 
of leefstijlcoach. Tevens is het 
Leefstijlportaal is centraal punt 
waar artsen patiënten met leefstijl 
gerelateerde klachten naar kunnen 
doorverwijzen én krijgen de 
inwoners informatie over (leefstijl)
interventies in hun buurt.

De leefstijlcoach of beweegmakelaar 
biedt een luisterend oor, denkt 
mee en verwijst afhankelijk 
van wat nodig is door naar 
bijvoorbeeld een wandelgroep in 
de wijk, een sportvereniging, een 
leefstijlinterventie, een diëtist, of 
een vorm van hulpverlening in het 
sociaal domein, vult Karin Szabo, 
leefstijlcoach bij MST aan.

De werkwijze is gebaseerd op 
het gedachtegoed van Positieve 
Gezondheid. Daarin ligt het accent 
op de veerkracht van mensen en 
op wat hun leven betekenisvol 

maakt. Er wordt ingezet op regie op 
eigen gezondheid door preventie en 
ondersteuning, zodat zorgvragen 
worden voorkomen of minder 
zwaar worden. Dit sluit goed aan 
bij de ontwikkelingen om de zorg 
anders in te richten en de druk op 
zorgkosten te beheersen.

Ongezonde voeding, weinig 
bewegen, geldzorgen, weinig (nacht)
rust en verslavingen als roken en 
alcohol leiden tot onder andere 
overgewicht, diabetes, hart- en 
vaatziekten en andere (levens-
bedreigende) aandoeningen. ‘‘Soms 
wil iemand graag anders leven, 
maar weet niet waar te beginnen of 
hoe dat aan te pakken. Dan is er het 
Leefstijlportaal, een samenwerking 
tussen Sportaal, ons ziekenhuis 
en een betrokken gemeente om 
de hulpvraag zo dicht mogelijk 
bij de mensen in de omgeving te 

beantwoorden. Een samenspel 
van zorg en sociaal domein, waarin 
de deelnemer centraal staat’’, 
merkt Szabo op. ‘‘Sportaal wil elke 
inwoner verleiden tot een leven lang 
bewegen, met als doel een positieve 
gezondheid. In ieder stadsdeel 
bemenst een beweegmakelaar een 
Leefstijlportaal, waar inwoners met 
beweeg- of leefstijl gerelateerde 
vragen terecht kunnen. Met deze 
unieke samenwerking in het MST 
willen we meer inwoners begeleiden 
naar (leefstijl)interventies in de wijk 
in plaats van dat men gebruik maakt 
van de dure zorg’’, aldus van Dartel.

Iedereen is welkom voor een 
gesprek met de beweegmakelaar 
of leefstijlcoach. Dit kan met maar 
ook zonder afspraak, geen vraag 
is te gek. Kijk voor een compleet 
overzicht van de locaties op
www.sportaal.nl/leefstijl.

De zomer was plots voorbij en we zitten 
midden in de herfst, frisjes en nat 
maar dat hoort er bij en de boeren en 
waterschappen zijn blij met die neerslag 
net als onze tuin. …

De 21e september heeft de wijkbudget-
commissie weer kunnen vergaderen 
in de Melkweg, diverse aanvragen 
werden doorgenomen en zullen 
binnenkort worden afgehandeld. Mooie 
aanvraag voor het organiseren van 
een Midwinterhoorn wandeling op 18 
december. Deze wandeling start op de 
UT en heeft verschillende afstanden, 

onderweg staan er op diverse locaties 
blaasgroepen om U kennis te laten 
maken met deze prachtige mysterieuze 
klanken en ook om te vertellen over de 
historie van de Midwinterhoorn. In de 
volgende wijkkrant volgt meer informatie 
over deze wandeltocht.

Het Lunchteam van Fred en zijn team 
in ’t Proathuus zijn ook bezig met een 
aanvraag en ook die hopen wij binnenkort 
te kunnen honoreren.

Buiten onze jaarlijkse medewerking aan 
het kerstgebeuren bij Livio gaan wij dit 

jaar ook helpen met het organiseren van 
een gezellige middag/avond met alles er 
op en eraan voor alle bewoners van Livio 
Zorgcentrum.

Wij verwachten binnenkort aanvragen te 
kunnen beoordelen voor het organiseren 
op 30 oktober van het Halloween feest 
en natuurlijk weer de komende Sint 
Nicolaas optocht.

Wij gaan eind oktober weer met de 
commissie vergaderen en hopen dat er 
binnenkort weer initiatieven uit de wijk 
bij ons binnenkomen zodat wij die snel 

kunnen beoordelen. 

Heeft U ideeën om Uw straat of buurt 
op te fleuren of een straat feestje te 
organiseren om Uw medebewoners beter 
te leren kennen of een mede bewoner in 
het zonnetje te zetten, wij willen U graag 
hiermee helpen en ondersteunen.

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

Uw Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld.

Nieuws van de Wijkbudget Commissie Twekkelerveld

Stabiel staan kun je leren
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En dan is het alweer oktober. Voor 
mij één van de mooiste maanden van 
het jaar. De bladeren aan de bomen 
krijgen die mooie “Indian Summer… 
look maar, ook al die mooie bessen 
die aan de bomen en planten komen 
zijn prachtig om te zien. Hoewel dit 
allemaal heel mooi is om te zien, is er 
in ons fantastische land ook van alles 
aan de hand. Eén van die problemen 
zijn de energiekosten. Hier krijgen 
we allemaal mee te maken, arm en 
rijk, jong en oud. Ook wij als EVC zien 
de energiekosten de pan uitreizen. 
Gelukkig zijn er toch ook nog mooie 
vooruitzichten, namelijk ons 1e 
najaarsconcert op 26 november 2022.

NAJAARSCONCERT 
Na al het WMC-geweld, is het tijd om 
onze trouwe achterban te trakteren 
op een prachtig najaarsconcert. 
Natuurlijk brengen we onze WMC-
marsen “Croydon Citadel… en “Under 
The White ensign… ten gehore maar 

gaan we ook nieuw werk laten horen 
en, zoals u inmiddels van ons gewend 
bent, gaan we van klassiek naar pop 
en van musical naar enkele stevige 
marsen. Ook hebben we weer een 
aantal muziekwerken speciaal laten 
arrangeren voor het korps, o.a. een 
medley van Simon & Garfunkel. Ook 
laten we onze Egerländer skills zien 
met de stevige mars “Mens Sana 
in Corpore sano… van de Gelderse 
componist Geert Sprick.

Het Najaarsconcert zal plaatsvinden 
op 26 november 2022, in Hangar 10 op 
Vliegveld Twenthe evenementenlocatie, 
aanvang 20:00 uur. De entree is gratis.

50E GROTE CLUBACTIE 
Op zaterdag 24 september is de 
jubileumeditie van de Grote Clubactie 
van start gegaan. De Grote Clubactie 
viert haar 50ste verjaardag. 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. 

Ook Show- & Marchingband EVC zal 
weer loten verkopen, net als vorig jaar.
Een actie die veel geld voor ons kan 
opleveren. Van ieder verkocht lot gaat 
80% naar onze clubkas. Iets wat 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. Kunt u 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

Wat dacht u van de hoofdprijs van 
€100.000? Of twee jaar zorgeloos 
rijden in een Skoda Kamiq? Of word 

je de gelukkige winnaar van een 
gloednieuwe keuken ter waarde van 
€10.000? En zo zijn er nog meer toffe 
prijzen te winnen, ook dit jaar is er een 
winkans van 1 op 10.

DUS KOOP SNEL JE LOT VIA 
BOVENSTAANDE QR-CODE

OUDPAPIER CONTAINER 
Zoals al eerder gemeld proberen we via 
diverse acties geld in te zamelen. Sinds 
enkele maanden zijn we in het bezit 
van een eigen papier container. Deze 
container staat elders in Enschede. 
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.

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

Show- & Marchingband EVC
 Vol op Herfst in wijk Twekkelerveld

The Overkill Festival, van 28 oktober tot 
4 november, staat dit jaar volledig in het 
teken van genezing. HEAL ROYALE is het 
thema, geïnspireerd door de karakters in 
games die jou in teamverband kunnen 
healen. De wereld begeeft zich op dit 
moment in ontelbare crises, en The 
Overkill Festival is een plaats waar men 
weer tot elkaar kan komen en samen 
kan healen op een speelse manier, door 

middel van (digitale) kunst, films, muziek, 
workshops en natuurlijk indiegames, 
waarbij interactiviteit en interacties met 
elkaar centraal staan. 

Zo kan je fysiek ontspannen in de 
Ecosexual Bathhouse, gecreëerd 
door het Australische collectief Pony 
Express, die focussen op een nieuwe 
connectie met natuur en intimiteit door 

alle zintuigen aan te spreken. Volg een 
workshop zelfverdediging van de Brit 
Bones Tan Jones, die ook een videowerk 
exposeert, speel samen in de game Tux 
en Fanny, door Albert Birney en Gabriel 
Koenig uit de VS, en volg het interactieve 
en multi zintuigelijke filmprogramma, 
waarin het kijken naar films een unieke 
beleving wordt die niet meer alléén om 
de film draait, maar ook alles wat er om 
je heen gebeurt. De expositie, verspreid 
over 1600m2, bestaat uit zowel analoge 
als digitale kunst, afgewisseld met 
workshopruimtes en games.

Na de officiële opening op 28 oktober 
in Sickhouse op Stationsplein 1a, gaan 
we de nacht in met een afterparty 
in Metropool; Sensomnia, met onder 
andere Zeno van den Broek! Om onze 
events toegankelijker te maken werken 
we met dove en slechthorende collega’s 
om muziek te vertalen naar andere 
zintuigen. Door al die zintuigen aan 
te spreken aan te spreken, dus naast 
geluid ook zicht, gevoel, geur en smaak, 

wordt Sensomnia een rave waarbij élke 
bezoeker een ervaring krijgt die ze niet 
snel zullen vergeten. Hierbij zullen ook 
gebarentolken aanwezig zijn.

Het symposium, dat gehouden wordt op 
woensdag 2 november in Tankstation 
Cultureel Vulpunt, vindt plaats als diner, 
waar de gasten en sprekers met elkaar 
in gesprek gaan terwijl ze het diner 
bereiden en nuttigen. Op deze manier 
wordt de onzichtbare 'grens' tussen 
spreker en luisteraar doorbreken. Hierbij 
werken we samen met Tetem, om dit 
event zo ‘hybrid’ mogelijk te maken; dus 
zowel online als fysiek. 

Contact staat tijdens het hele festival 
centraal; het wordt een viering met 
ceremonies, samenkomst, muziek en het 
creëren van nieuwe energieën.

MEER INFO
www.theoverkill.nl
instagram @theoverkillfestival @
sensomnia_

The Overkill Festival - 28 OKT T/M 4 NOV
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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

InformatieWaar gaat DMBE naar toe?
Zo’n beetje alle kanten op, want we 
weten van wanten. In ieder geval niet 
naar de Filistijnen hoor. We blijven bezig 
met nieuwe leden van zowel jong als wat 
ouder en die hebben erg veel plezier in 
het studiemateriaal. 

Verscheidene leerlingen lopen en spelen 
al een tijdje mee. Exerceren is niet 
moeilijk als je weet hoe je het moet doen 
en precies hetzelfde is het ook met het 
studiemateriaal. En dat gaat allemaal 
goed komen onder de strakke leiding van 
de diverse instructeurs, Marty van Seijen, 
Eric Blom, Jan van der Veen en onze 
maître Brandon van der Sleen.

Die hebben er lol in dat ze de mensen 
zien groeien in hun muzikale kunnen en 
de exercitie die zij dan aan hen geven.
De avonden voor het exerceren worden al 
aardig donker maar dicht bij het gebouw 
lukt het nog wel. Frisjes is het dan wel 
maar de concentratie is hoog en dan 
denken ze niet aan de eventuele kou.

Soms is het ook weer nodig om rond 
en in het gebouw weer schoonmaak 
te houden en dat was laatst ook weer 
het geval. Gelukkig veel mensen die 
enthousiast te werk gingen! En nu ziet 
het er weer picobello uit!

We zijn al bijna klaar voor het 
Bokbierfestival in Zutphen met diverse 
andere orkesten en veel paarden met 
wagens die er authentiek uitzien. Er 
doen ook diverse folkloristische groepen 
mee. Schitterend om te zien en ook om 
mee te maken. Alleen die paardenpoep 
hoeven de meesten niet. 

Dan staat binnenkort de intocht van 
Sinterklaas weer voor de deur en dan 
doet Espana Musica volgens mij al bijna 
voor de 40ste keer mee. Het is altijd dolle 
pret met Sinterklaas maar ook best wel 

vermoeiend want het is niet alleen de 
intocht maar ook het bezoeken na de 
intocht bij de diverse winkelcentra.

En als je dan die glunderende oogjes van 
de kinderen bekijkt is het erg fijn voor 
Espana Musica.

Hoe de intocht eruit gaat zien is nog 
niet bekend maar houd even de website 
in de gaten van Sinterklaas. Www.
sintkleurtdestad.nl . Daar is vaak het 
allerlaatste nieuws te vinden.

Kerstmis komt binnenkort ook weer 
aan de bel trekken en dan moeten we 
als vereniging natuurlijk ook gereed 
zijn met de diverse kerstliedjes en 
eventueel ook nog het traditionele kerst/
najaarsconcert van DMBE. Hierover later 
meer.

De Twirlsters blijven ook lekker bezig met 
hun wedstrijden en oefenen in de solo en 
duo’s. Af en toe bij het oefenen verdwijnt 
er ineens een baton. Hoe? Nou die hangt 
dan heel kunstig in de lampen in de 
zaal aan het plafond. Gelukkig kunnen 
ze weer naar beneden worden gehaald 
zodat ze door kunnen oefenen.

De Oosterbloaskapel was en is nog 
steeds druk met diverse optredens in 
den lande en daarbuiten. Ondertussen 
spelen ze weer nieuwe muziek die ze 
hebben aangeschaft en dat instuderen 
gaat best rap! Maar het zijn dan ook 
mensen die al jaren meespelen in de 
vereniging.

Bij de Singelloop hier in Enschede 
waren ze ook weer van de partij om de 
deelnemers even een hart onder de riem 
te steken en er liepen ook wat mensen 
mee van DMBE.

Wil je als leerling meedoen bij DMBE 
dan heb je nu de mogelijkheid! Muziek-
sjors is op 5 oktober begonnen en op 
de poster staat alle info. Ook als je bij 
Twirling (Twirl-sjors) wilt heb je dezelfde 
mogelijkheid. Lijkt het je wat? DOEN!

De data zijn voor muziek-sjors 5, 12, 
26 oktober van 18,30 – 19.30 uur. Het 
tijdstip van die van 2 november volgt nog 
tijdens de les.

Data van de Twirl-sjors zijn 4, 11, 25 
oktober van 18.00 – 19.00 uur.

Al dit moois natuurlijk in het gebouw 
van de DMBE aan de Herculesstraat 10. 
Info over het muziek gedeelte kun je nog 
inwinnen bij jeugdmentor(at)dmbe.nl en 
voor de Twirl dagmarwonnink(at)gmail.
com.

Er staat ook nog een erg grote en dure 
klus te wachten. Het dak van ons gebouw 
moet gerenoveerd worden en dat kost 
bakken vol geld, maar de penningmeester 
Bernhard Geerdink heeft iets verzonnen 
met een loterij. Spectaculair wordt het 
volgens hem.

De dakrenovatie is straks in handen 
van Olde Agterhuis Dakbedekkingen. 
Een kundig vakman die al jaren dit werk 
doet en toevallig ook nog sponsor is van 
DMBE!

Er is nog genoeg te doen voor DMBE in 
de aankomende periodes maar we gaan 
nog niet alles verklappen en de rest komt 
nog.

Kloar Jan.



Twekkelerveld aardgasvrij - buren zoeken buren werkt!

Al enige tijd zijn fantastische vrijwilligers 
bij Samen Twekkelerveld hard bezig met 
het opknappen van fietsen.

Inmiddels hebben diverse fietsen een 
nieuwe blije eigenaar. Onze fietsen 
worden beschikbaar gesteld voor wijk-
bewoners waarvoor de aanschaf van een 
fiets problematisch is. Onze doelgroep 
is breed, en kun je niet op de fiets naar 
school, of heb je als ouder of verzorgen 
dringend een fiets nodig? Kom dan gerust 
eens langs of neem contact op met Samen 
Twekkelerveld aan de Steenbokstraat. 
Dat kan via info@samentwekkelerveld.
nl Je kunt ook bellen voor een afspraak 
met telefoonnummer 0618609845. Of 
kom gewoon eens langs op dinsdag 

of woensdag om de mogelijkheden te 
bespreken.

Met een mooie donatie van de organi-
satie van de Textielbeat kan onze werk-
plaats nog beter worden ingericht. Zo 
kunnen we voor de vrijwilligers een 
goede werkomgeving creëren, en een 
mooie voorraad aan fietsonderdelen aan 
leggen voor de reparaties van de fietsen.

Vanuit Het ANWB coördinatiecentrum in 
onze regio worden een aantal vrijwilligers 
aangestuurd, om de fietsen die aange-
boden worden door particulieren op te 
halen. Deze vrijwilligers halen de fietsen 
bij de mensen op en leveren ze weer 
af bij Samen Twekkelerveld waar ze 

onder handen worden genomen. Deze 
vrijwilligers verdienen ook een dikke 
pluim voor hun inzet en enthousiasme.

Al met al een fantastisch project in de 
wijk Twekkelerveld waar we veel mensen 
blij mee kunnen maken!

Twekkelerveld moet op den duur ook 
van het aardgas af. Als BEPT zijn 
we al een aantal jaar bij het project 
betrokken. Tijdens corona is het project 
doorgelopen. In de tussentijd zijn er 
in totaal 20 koplopers aangehaakt. 
Allemaal eigenaren van een woning in 
Twekkelerveld, de twee van BEPT zijn 
ook koploper. Alle 20 op hun manier 
betrokken en geïnteresseerd hoe we 
in Twekkelerveld van het aardgas af 
kunnen.

DOEN, MAAR HOE DAN?!
Er is nu geld (van het Rijk) om een 
begin te maken. Maar hoe dan?! 

Samen met de Coöperatie Enschede 
Energie hebben we een stappenplan 
gemaakt - heel simpel:

De 20 koplopers nodigen gewoon zelf 
50 buren uit Twekkelerveld uit. Buren 
van wie ze weten of denken dat ze 
eigenlijk ook wel geïnteresseerd zijn in 
verduurzamen van hun woning, maar 
die misschien wachten op een zetje in 
de rug of misschien ook niet precies 
weten hoe.

Makkelijker gezegd dan gedaan, maar 
het is gelukt! De hoge energielasten 
hielpen ons mee. Veel mensen zijn 
hard bezig om te bedenken hoe deze 
kosten te verlagen.

GRATIS ADVIES
De 50 buren komen op dinsdag 25 
oktober bij elkaar. De koplopers lichten 
in het kort het plan nogmaals toe. De 
Coöperatie Enschede Energie stelt 
zichzelf voor, kijk ook eens op hun 
website (www.enschede-energie.nl). 
De 3 door ons geselecteerde 
adviseurs stellen zich ook voor en 
vertellen wat ze gaan doen. Een 
belangrijk deel van hun verhaal zal 
zijn de financiële mogelijkheden. Er 
is natuurlijk ruimte voor het stellen 
van vragen. En dan de volgende stap: 
het maken van de afspraak voor het 
gratis maatwerkadvies met één van 
de adviseurs! De gemeente is ook 
uitgenodigd om te komen kijken hoe 
we dit doen.

EN DAARNA?!
In het advies zullen de verschillende 
stappen en mogelijkheden aan bod 
komen. In veel adviezen zal het 
isoleren aan bod komen: vloer, muren, 
dak en glas. Maar ook het ventileren 
komt aan bod. Want een woning 
helemaal afdichten is tegenwoordig 
niet zo moeilijk meer. Maar hoe zorg 
je ervoor dat er voldoende frisse 
lucht binnen komt, zonder dat je veel 
warmte verliest. 

Zonnepanelen is een populaire 
maatregel en vaak makkelijk uit te 
voeren. En dan is er nog de hybride 

warmtepomp, een zogenaamde geen-
spijt-maatregel. Je wordt niet van het 
gas afgesloten, er wordt niets definitief 
weggehaald, maar je gaat minimaal 
60% minder gas voor verwarming 
verbruiken. Hij is aan te sluiten op 
(bijna) elke bestaande CV-ketel. Het 
kost wat, maar dat is te financieren en 
het levert direct op (zeker in combinatie 
met zonnepanelen) en je draagt zeker 
bij aan de gewenste CO2 reductie.

Wil je al van het gas af (bijvoorbeeld 
omdat je huis na ongeveer 1980 
gebouwd is en dus goed geïsoleerd 
is) dan zijn met de adviseur diverse 
mogelijkheden te bespreken. Op een 
aantal plekken in de wijk willen we 
daar ook samen met de Coöperatie 
Enschede Energie (en andere partners) 
mee gaan experimenteren als dat 
mogelijk is.

ZELF AAN DE SLAG
En dan is het aan de bewoners zelf. Aan 
de hand van het advies en de financiële 
mogelijkheden, de vervolgstappen 
uitstippelen. Offertes opvragen bij 
bedrijven die je zelf uitzoekt (of die je 
krijgt aangeleverd, als je dat wilt). De 
laatste actie van de adviseur kan zijn; 
de offertes beoordelen. Mogelijkheden 
om gezamenlijk in te kopen worden 
onderzocht. Stap voor stap gaan we 
samen Twekkelerveld aardgasvrij 
maken.

DE COÖPERATIE ENSCHEDE ENERGIE 
EN DE KOPLOPERS/BEPT
Ben je geïnteresseerd in het traject dat 
nu gestart is, meld je dan per mail bij 
de CEE - info@enschede-energie.nl ; 
geef je naam, adres (en categorie huis) 
en telefoonnummer door.

ANWB (Kinderfietsproject) in de wijk Twekkelerveld

Er wordt steeds vaker gebeld naar 
de Luisterlijn. Dag en nacht bieden 
vrijwilligers een luisterend oor aan 
mensen met pijn, verdriet en zorgen. 
Via telefoon, chat en e-mail. Begin 
oktober start in Borne een training 
om nieuwe vrijwilligers op te leiden. 
De Luisterlijn is dan ook op zoek naar 
mensen die hieraan willen meedoen.

Het aantal gesprekken dat vrijwilligers 
bij de Luisterlijn voeren blijft 
onverminderd hoog. In 2021 werden 
er maar liefst 354.352 oproepen 
beantwoord. Volgens de organisatie, 
die het hele jaar door, 24 uur per dag 

bereikbaar is, komt dit voornamelijk 
door zwaardere en langere gesprekken. 
Zo wordt er vooral contact opgenomen 
bij verdriet, eenzaamheid of zorgen. 
De Luisterlijn zoekt dan ook dringend 
nieuwe vrijwilligers om te voorzien in 
een grote maatschappelijke vraag. 

"Als vrijwilliger bij de Luisterlijn moet je 
vooral goed kunnen luisteren, zonder te 
oordelen", legt vrijwilliger Anne uit. "De 
onderwerpen van de gesprekken en 
redenen dat mensen contact opnemen 
zijn uiteenlopend. Soms belt iemand 
om gewoon even een praatje te maken. 
Maar andere mensen willen je spreken, 

omdat ze echt iets emotioneels kwijt 
willen. Het geeft mij ontzettend veel 
voldoening om er voor een ander te 
kunnen zijn."

WIL JIJ MEER WETEN OVER HET 
VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE 
LUISTERLIJN?
De Luisterlijn Borne start begin oktober 
met een training en maakt graag kennis 
met nieuwe vrijwilligers die daaraan 
mee willen doen. Je leert gespreks- en 
luistervaardigheden om een luisterend 
oor te kunnen bieden via telefoon en 
chat. Kun jij goed luisteren en heb je 
interesse? Kijk dan op onze website 

www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk 
en meld je aan. Daar vind je ook 
meer informatie over de training en 
begeleiding.

OVER DE LUISTERLIJN
De Luisterlijn is dag en nacht 
beschikbaar voor een vertrouwelijk 
gesprek, per telefoon, chat en mail. Door 
te luisteren helpen de 1.500 vrijwilligers 
mensen om zorgen, pijn en verdriet 
(even) het hoofd te bieden. Zij werken 
thuis of vanuit een van de 28 locaties. 
De vrijwilligers krijgen deskundige 
training en continue begeleiding.

Bellen naar de Luisterlijn


