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In dit nummer

EN OMGEVING

We zijn al enige jaren met pensioen en hebben nu 
onze 70e verjaardag te vieren. We, dat is de wijkkrant 
Twekkelerveld en we mogen ons rekenen tot één van 
de oudste wijkkranten van Nederland. Op zich natuurlijk 
een goed gevoel. Dat je 10 maanden in het jaar alles in 
het werk stelt om zoveel mogelijk kopij binnen te krijgen 
met nieuws uit de wijk en daar waar mogelijk ook buiten 

de wijk. De algemene artikelen die wij belangrijk vinden 
om u of jou dat te laten lezen. Als vrijwilligers kan dat 
best eens de nodige stress oproepen maar we komen er 
altijd uit. We hopen dit nog een aantal jaren te mogen 
doen want onze wijk heeft ook bewoners die wel een 
krant zeer weten te waarderen.

We hebben toch wel een wens voor onze verjaardag en 
dat is een broodnodige uitbreiding van onze redactie. 
Heb je interesse en in geval een beetje affiniteit met 
de wijk Twekkelerveld dan zou het maar zo kunnen dat 
je jouw steentje kunt bijdrage aan de voortzetting van 
onze krant. Een van ons gezelschap wil er nu een punt 
achter zetten vandaar de wens voor uitbreiding.

Stichting de Melkweg bestaat 8 Jaar! En dat moet 
gevierd worden. De Melkweg is een stichting 
die ruimte biedt voor creatief ondernemerschap, 
sociaal maatschappelijke activiteiten, en voor 
sporten zoals dans en yoga. Het centrum is tevens 
een ontmoetingsplek voor zowel buurtbewoners 
als inwoners uit heel Enschede. 

Op 21 september willen wij u uitnodigen voor een 
hapje, drankje en dansje in onze vernieuwde tuin. 
We zijn erg trots op het resultaat en ontzettend 
dankbaar voor alle vrijwilligers die mee hebben 
geholpen alsmede de gemeente en de wijkbudgetten 
voor de samenwerking in het realiseren van dit 
project. Het was bijzonder om te zien dat er zoveel 
betrokkenen zijn geweest die weekenden lang 

enthousiast hebben samengewerkt. Het is een fijne 
plek geworden waar huurders en bezoekers van de 
stichting even lekker kunnen chillen. De vlonder in 
de tuin is zo ontworpen zodat het ook fungeert als 
podium en dansvloer. Er zal op deze dag dan ook live 
muziek gespeeld worden door lokale muzikanten; 
zoals Eddy Gezelli & Dj Santos. Iedereen is welkom 
vanaf 13.00, hopelijk tot dan.
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BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

LIDL, KEURSLAGER WINKELMAN, ANA DÖNER, FISH & SUSHI, KAPSTARS, ALBERT HEIJN, BAKKER TEUNIS/LIMBURGIA, 

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

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

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

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN 

BOODSCHAPPEN DOEN EN HORECA. 

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

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

Dierspecialist TopPets
Sinds 2010 gevestigd in winkelcentrum Twekkelerveld

Zonstraat 22  •  7521 HH Enschede

 De 5 
zekerheden 
van uw 
dierspecialistTopPets

GRATIS thuisbezorgd via toppets.nl

1. Deskundig advies    

2. Verantwoord 
     assortiment   

3. Betrokken 
     medewerkers    

4. Betrouwbare service

5. Betaalbaar 
     voor 
     iedereen

Colofon

praktijk voor:

fysiotherapie

dry needling

manuele therapie 
Schoudernetwerk Twente

G.J. van Heekstraat 414,7521 EN Enschede

tel: 06-20058857 

www.cross-fysio.nl 
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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

MAIKEL
W

W
W

.A
U

T
O

M
A

IK
E

L
.N

L

Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

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

inruil en 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



BIJ VITAL FOCUS IS HET FEEST! 

Jupiterstraat 5 Enschede info@vitalfocus.nl 06-47839539 www.vitalfocus.nl #vitalfocusinactie

Sportschool Vital Focus bestaat 1 jaar! 

Op 15 september 2018 opende Vital Focus haar eerste sportschool 
aan de jupiterstraat op Twekkelerveld in Enschede.  
Op zondag 15 september 2019 wordt dit natuurlijk gevierd tijdens 
een Open Dag van 10:00-14:00 uur. Iedereen is welkom en kan 
even van de sfeer proeven die er is in deze sportschool in de wijk! 

In de ochtend en avond is de kleinschalige sportschool open voor 
een ieder die graag wil sporten in een overzichtelijke en 
prikkelarme omgeving. De coaches zijn ambitieus als het gaat om 
persoonlijke doelen van sporters. Korte lijnen met fysiotherapie de 
B l e e k e n d e u i t g e b r e i d e k e n n i s v a n v e r s c h i l l e n d e 
trainingsmethoden, garanderen een afwisselend en zorgvuldig 
samengesteld sportplan.  

De TOP begeleiding die wordt geboden in de fitness wordt door 
de sporters als een warme deken ervaren. Het feit dat er niet met 
pasjes wordt gewerkt, omdat de coaches alle sporters van gezicht 
en naam kennen, helpt hier ook bij. Naast coaching tijdens het 
sporten, kunnen mensen ook worden voorzien van een 
voedingsadvies op maat. 

Tussen 12:00 en 17:00 uur wordt de sportschool gebruikt om aan 
besloten groepen les te geven. Zij komen vanuit hun werkgever, 
zorginstelling of eigen woonwijk om samen te leren wat het 
verschil is tussen bewegen, sporten en trainen. Daarnaast wordt 
ook hier aandacht besteed aan voeding en op welke manier dit 
invloed heeft op je beweging. 

Naast deze groepstrajecten biedt Vital Focus overdag PMT aan;  
psychomotorische therapie. Door te doen - te bewegen - word je 
je bewuster van je gevoelens en emoties. Je leert je eigen 
lichaamssignalen, gevoelens of gedragspatronen herkennen, 
waarna je hieraan kunt gaan werken. Deze vorm van therapie erg 
laagdrempelig en er kan middels enkele sessies een groot verschil 
worden bereikt in gedrag en gevoel. Bij Mediant - locatie 
Helmerzijde - verzorgt Vital Focus deze therapie ondertussen ook. 

In het groepslesrooster zijn aparte lessen opgenomen voor de 60-
plusser én voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Er wordt binnen 
gesport én buiten op een multifunctioneel sportveld. 

Nieuwsgierig geworden naar de diensten van Vital Focus? Kom 
dan langs op de Open Dag! Laat je verrassen door de 
verschillende mogelijkheden die er zijn binnen de sportschool!
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Op 10 oktober is het de Dag van de 
Duurzaamheid voor het onderwijs. Op 
deze dag lezen bestuurders, Mkb’ers, 
vrijwilligers, studenten, opa’s en oma’s 
en ouders voor aan leerlingen van de 
groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs 
uit Enschede. Dit jaar is het thema de 
Kinder Global Goals. In het speciaal 
geschreven verhaal ‘Sem en Saar geven 
positieve energie’ wordt het begrip 
duurzaamheid uitgelegd aan de hand 
van de zeven Kinder Global Goals. Wil 
jij voorlezen bij een basisschool bij jou 
in de buurt? Meld je dan aan bij Natuur 
en Milieu Overijssel. Geïnteresseerde 
scholen kunnen zich ook aanmelden 
voor de Voorleesactie.

De Dag van de Duurzaamheid voor het 
onderwijs start met het voorlezen van 
een duurzaam verhaal op duizenden 
basisscholen. We nodigen je graag uit 
om mee te doen aan de Voorleesactie. 

Uiteraard blijft het niet bij voorlezen 
alleen. Het verhaal biedt aanleiding 
om met de leerlingen in gesprek te 
gaan over de Kinder Global Goals en 
duurzaamheid. Met de Voorleesactie 
stimuleren we het onderwijs om meer 
aandacht te besteden aan het thema 
duurzaamheid.

DOE JIJ MEE? 
Vind je het leuk om mee te doen met 
de Voorleesactie? Meld je dan aan via 
www.nmeoverijssel.nl/voorleesactie. 
Wij koppelen je aan een school uit 
jouw regio, je krijgt het voorleesboek 
van te voren thuisgestuurd en je krijgt 
praktische tips om na afloop met de 
leerlingen in gesprek te gaan over het 
thema. De activiteit duurt ongeveer 45 
minuten. Ook geïnteresseerde scholen 
kunnen zich aanmelden via deze 
website.

DE ZEVEN KINDER GLOBAL GOALS
Duurzaamheid is een lastig begrip 
voor kinderen. Om dit leuk en 
begrijpelijk te maken, heeft Schooldag 
van de Duurzaamheid de zeventien 
‘volwassen’ Sustainable Development 
Goals vertaald naar zeven Kinder Global 
Goals. Duurzaamheid wordt zo aan 
de kinderen uitgelegd als “de wereld 

leuker, eerlijker en schoner maken”.

MEER INFORMATIE 
Heb je een vraag of wil je meer 
informatie over de Voorleesactie? 
Neem dan contact op met Natuur en 
Milieu Overijssel via 038-4250960 of 
info@natuurenmilieuoverijssel.nl.

UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

IN SAMENWERKING MET
Vereniging samenwerkingsverband 
‘Het Twekkelerveld’

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

REDACTIE
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl
Melany ter Riet, Willy ten Have,  
Ton Roelofs

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl

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

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

UITERLIJKE INLEVERDATA 
1  okt  |  29 okt | 26 nov

VERSCHIJNINGSDATA
15 okt  |  12 nov | 10 dec

Colofon

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU
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Lees jij kinderen voor OP DE DAG VAN DE DUURZAAMHEID?



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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



Nieuws vanuit de Wijkbudgetten

Wijkbewoners 
volgden cursus AED

Zoals eerder vermeld in de vorige 
wijkkrant waren we bezig met meerdere 
AED’s voor in de wijk. Met veel plezier 
kunnen we melden dat er een AED 
buiten hangt bij Speeltuin Het Heelal.
Hier hebben we in samenwerking met de 
SES (Stichting Enschedese Speeltuinen) 
dit mogelijk gemaakt. De SES heeft de 
buitenkast voor hun rekening genomen, 
hartelijk dank hiervoor.

Ook hangt er een AED buiten bij de 
Melkweg. Dit is in samenwerking gegaan 
met het Samenwerkingsverband. Zij 
hadden een AED gewonnen en hebben 
het geschonken aan de wijk. Weer 
een mooie vorm van elkaar tegemoed 
komen en elkaar versterken, onze dank 
is dan ook groot hiervoor. Vanuit de 
wijkbudgetten hebben we er een mooie 
kast bijgekocht.

De laatste AED zou aan de buitenkant bij 
voetbalvereniging Rigtersbleek komen. 
Ons was belooft dat de AED van de 
voetbalvereniging naar buiten mocht 
worden verplaatst. Toen het zover was 
hebben ze er toch voor gekozen om dit 
niet te doen. Wel weer een domper voor 
ons en voor EHBO en ZO die alles ging 
plaatsen en zorgen dat er een netwerk 
is voor mensen die de AED kunnen 

bedienen. Dit gebeurt per telefoon. Wij 
vanuit de wijkbudgetten en EHBO en 
Zo zijn nu in onderhandeling bij fysio 
De Bleek aan de G.J.van Heekstraat om 
daar hun AED naar buiten te hangen. De 
kosten voor de kast is al bekostigd vanuit 
de wijkbudgetten, nu hopen dat de fysio 
mee gaat in ons plan.
 
Als dit niet zo is dan gaan we toch ons 
best doen om ook een AED aan die kant 
van onze wijk te krijgen. In samenwerking 
met EHBO en Zo gaat dit ons lukken.
Natuurlijk houden we U op de hoogte 
hiervan.

Op 13 juni heeft een groep wijkbe-
woners in de leeftijd variërend tussen 
de 16 en 60 de cursus AED gevolgd. 
Tijdens deze cursus die door Velco 
Brandbeveiliging uit Oldenzaal koste-
loos werd aangeboden hebben een 
aantal vrijwilligers met succes het 
trainingsprogramma gevolgd. Tevens 
is door Velco een volautomatische  
AED gesponsord.

Inmiddels hangt deze AED netjes in 
een mooie kast buiten aan de muur bij 
‘‘Stichting’’ De Melkweg” aan de G.J. van 
Heekstraat. Met een bijdrage vanuit 
de wijkbudgetten heeft de commissie 

wijkbudgetten het mogelijk gemaakt 
dat de AED 24 uur per dag beschikbaar 
is. Wijkbewoners die aangesloten zijn 
bij ‘HARTSLAGNU’ krijgen een sms als er 
een reanimatie in de wijk nodig is. Met 
de code hebben zij toegang tot de AED 
en kunnen deze gebruiken bij de inzet. 
Inmiddels hebben er in de afgelopen 
periode al 3 oproepen plaatsgevonden 
waarbij er ook werd verwezen naar 
de AED bij de Melkweg. We zijn 
ontzettend blij met de medewerking 
van alle vrijwilligers, en de directie van 
de Melkweg voor hun bereidwilligheid. 
Zo dragen we samen bij aan een stukje 
veiligheid en zorg in de wijk!

Evenementen 
IN DE WIJK
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27 OKTOBER 
Halloween ‘t Heelal

23 NOVEMBER 
Intocht Sinterklaas

13 DECEMBER 
Kerstmarkt

14 FEBRUARI 2020 
Verlichte Carnavalsoptocht

De Reparatiekamer
Eens in de maand is het een gezellige 
drukte in de gemeenschappelijke 
ruimte van het Livio gebouw aan 
de Schorpioenstraat. Elke eerst 
dinsdagmiddag van de maand wordt daar 
de reparatiekamer gehouden. Een kapot 
koffiezetapparaat? Misschien kan het 
nog gerepareerd worden. Een cd-speler 
die niet meer werkt? Ook daar kan naar 
gekeken worden. Bij de reparatiekamer 
werken vrijwilligers die op verschillende 
technische gebieden ervaring hebben. 
En ook kapotte kleding kan vaak nog 

een ronde mee na reparatie. Voor kleine 
reparaties als bijvoorbeeld een zoom 
uit de rok/broek of een rok die korter 
moet, zitten enkele dames klaar met 
de naaimachine om het probleem te 
verhelpen (geen ritsen).

Een aantal kledingstukken kunnen alleen 
in overleg wellicht gerepareerd worden.
Waar u kunt, helpt u mee en anders 
drinkt u een kop koffie of thee deze wordt 
u gratis aangeboden door Livio, terwijl de 
vrijwilligers voor u aan de slag gaan. 

Soms kunt u ook nog wat opsteken 
van het werk dat zij doen en kunt u een 
volgende reparatie wellicht zelf doen. 
De reparaties zijn helemaal gratis. Soms 
moet er een onderdeel gekocht worden, 
deze kosten zijn dan voor uzelf. Het is 
wel prettig wanneer te repareren kleding 
eerst gewassen wordt. Heeft u niets te 
repareren? Ook dan bent u welkom voor 
een kopje koffie of thee en een praatje. 
De reparatiekamer wordt gehouden elke 
eerste dinsdag van de maand van 14.00 
uur tot 16.00 uur. 

De Reparatiekamer is een samen-
werkingsproject van Livio, Power en de 
Alifa Burenhulpdienst.

LIVIO (Power) 
Schorpioenstraat 33
7521 HN Enschede
T. 06 5344 3110 

Wat doet u met een lamp waar een draadje aan los is? Of met 
een strijkijzer die niet meer werkt? Laat het repareren in de 
Reparatiekamer!
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‘t Heelal

de WesterSpeeltuin

Speeltuin
KOFFIE-OCHTEND
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
Biljarten
Elke maandagmiddag is er gelegenheid om 
een balletje te stoten van 14.00-16.00 uur. 
Kom gerust langs en kijk of dit wat voor u is.

Lindance
Wij zijn gestart op maandagavond met 
linedance. Heeft u belangstelling kom gerust 
langs en dans mee. Tijd 19:30 - 21:30 uur.

DINSDAG
Johfrykoor
‘s middags: Johfry koor 14.00 - 16.00 uur. Elke 
dinsdagmiddag 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. Ons 
koor is voor mannen en vrouwen vanaf 
55 tot 90 jaar. Wie weet kunnen we u ook 
verwelkomen bij onze zangclub.

Schilderclub 
Bent u ook een beetje creatief? We hebben 
nog ruimte voor nieuwe leden. U bent 
van harte welkom elke dinsdagavond van 
19.30-21.30 uur. Er kan gewerkt worden 
met alle technieken, aquarel verf, olieverf, 
acrylverf en pastel. Iedereen kan voor 
zichzelf kiezen wat hij/zij gaat schilderen 
onder leiding van een deskundige lerares. 
Wie weet zien we u ook binnenkort. Wij 
zijn te bereiken op tel nr. 053-4350414 of  
053-4353548

Kinderfeestje
Wilt u een kinderfeestje geven voor uw kind? 
Op de woensdag of vrijdagmiddag is er de 
gelegenheid om het verjaardagfeestje van 
uw kind te vieren. Wij doen dan spelletjes of 
creatief. U krijgt hiervoor ranja, snoep, chips 
en natuurlijk patatjes. De kosten hiervan 
bedragen € 5,50 p.p.

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 uur op  
Woensdag: 18 september
Woensdag: 25 september
Voor het programma , zie facebook.

Judo 
Iedere woensdag worden er bij ons 
judolessen gegeven, onder leiding van 
onze judo leraar Rob de la Parra. De 
lessen worden gegeven voor kinderen 
vanaf 5 jaar. Lestijd 18.30-19.30 uur. 
Lijkt judo jou ook een leuke sport? Kom 
dan gerust eens langs. Je kunt altijd  
2 proeflessen draaien. 

Kaarten
Onze kaartclub zoekt enthousiaste kaarters, 
voor o.a. klaverjassen, kruis-jassen, elke 
woensdagavond vanaf 19.30 uur bent u van 
harte welkom. Wilt u op woensdagavond 
ook een glaasje met ons komen drinken dan 
bent u van harte welkom.

DONDERDAG 
Folkloristische dansgroep De Krekkel 
Elke donderdagavond, 20.00 - 22.00 uur.  
Ben je geïnteresseerd in de Twentse folklore, 
dansen en muziek? Dan is dit misschien een 
leuke hobby voor jou. Zowel dansers als 
muzikanten, zijn hier van harte welkom! 
Kom eens een kijkje nemen. Wij hebben 
een hele gezellige, enthousiaste groep! Wij 
zijn nog opzoek naar een paar enhousiaste 
mannen!

Shantykoor ‘Wrakhout’
Op donderdagmiddag repeteert het 
Shantykoor ‘Wrakhout’. Het Shantykoor 
‘‘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.

VRIJDAG 
Discofeestje vanaf 8 jaar
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 dan gerust  
bij ’t Heelal voor een gezellig feestje.  
De kosten bedragen hiervoor € 8,00 p.p.  
U krijgt onbeperkt drinken kaas, 
worst, stokbrood met sausjes en een 
bittergarnituur. Voor informatie en afspraak 
kunt u bellen met 053 - 4353548.

Kinderdisco 4 t/m 7 jaar
De eerste vrijdag in de maand van 18:00 - 
19:30 voor kinderen van 4 t/m 7 jaar.

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de maand 
houden we een gezelligheidsbingo met 
leuke prijzen. De kaarten kosten € 2,50 

per stuk, de briefjes voor de hoofdprijs 
kosten €1,50 per stuk. We hebben 
boodschappentassen, vleesschotels en 
koffie als prijzen. De hoofdprijs is 2 x €55,-.  
Zaal open 18.30 uur.
20 en 27 september

ZATERDAG
Postzegelbeurs
Iedere derde zaterdag in de maand.
21 september en 19 oktober

OPEN DAG
Zondag 15 september
Aanvang 11.00 - 18.00 uur

Met optredens van shantykoor Wrakhout 
en van het Joffreykoor. Demonstraties van 
line dance en Boerendansgroep de Krekkel.
Ook zijn er demonstraties van de judoclub, 
de biljardclub en de kaartclub. Bij goed weer 
is er een kleedjesmarkt voor jong en oud.
Kinderen kunnen zandkaarten maken voor 
€1,25 per kaart. Tin gieten voor kinderen, 
kosten €1,25 per keer. Eendjes vangen, 
altijd prijs. Kost €0,25. Grabbelen voor 
€0,25. Tatoeages laten zetten en knutselen 
zijn gratis. Ook is er een verloting. Loten € 
1,00 per stuk, 3 voor € 2,50. Optredens van 
Robert Caarels en René Munster.

Siriusstraat 5, tel. 053-4319692
www.speeltuinhetheelal.nl
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Huiskamerproject. Elke maandagmiddag, 
14.00 -16.00. Handwerken onder 
deskundige leiding. Kom een keer langs om 
te proberen, is geheel gratis.

ONTMOETINGSCENTRUM
Elke maandag en donderdag van 08:30 
uur t/m 16:30 uur is Ontmoetingscentrum 
Twekkelerveld van Liberein aanwezig met 
een groep ouderen in de kleine zaal.
Samen de dag door onder deskundige 
leiding van Taniela Savarino.

BINGO-AVOND
Met 2x een hoofdprijs van €25,-  
Overige prijzen: boodschappen, 
vleesschotels, koffie.  
Zaal open: 19.00 uur, aanvang: 19.45 uur.
Vrijdag 4 oktober

DANSCURSUS
Elke vrijdagavond behalve de eerste vrijdag 
van de maand wordt er een danscursus 
gegeven onder deskundige leiding.  
Er worden diverse dansen geleerd waar 
onder de quickstep, Engelse wals, tango, 
cha cha enz. Kosten: € 1,50

Koffie/thee en enkele hapjes gratis
Aanvang: 20.00 uur

GEZELLIGE DANSAVOND
Zaterdag 5 en 19 oktober
Voor 45 jaar en ouder. Met gratis hapjes, 
koffie/thee en een kleine bingo
Entree: € 1,50. Zaal open 18.30 uur
Aanvang 19.30 uur

JUDO
Judoclub De Wester (elke dinsdag  
van 18.00 uur tot 21.00 uur). Elke 
dinsdagavond zijn er judotrainingen  
onder leiding van Henk Hesselink.
De lestijden zijn:
18.00 uur tot 19.00 uur voor de  
jongste judoka’s (witte en gele band)
19.00 uur tot 20.00 uur voor  
de gele en oranje banders.
20.00 uur tot 21.00 uur voor de  
groene, blauwe en bruine banders.
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 (onder anderen Engeland en Polen).

DAMESGYM 
(elke dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 
uur). Een uurtje gezellig gymmen om je 
fitter te voelen, of om de stijve spieren 
weer wat losser te maken.  
Deze gymles staat onder deskundige 
leiding van Cynthia Woudstra. De kosten 
zijn € 10,00 p/m inclusief een vers kopje 
koffie. Kom eens een keer kijken, een 
beetje lichaamsbeweging is tenslotte  
voor iedereen goed!

BEWEGEN VOOR OUDEREN 
Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 
uur organiseert ANBO en Livio ‘Bewegen 
voor ouderen’ onder leiding van Annelies 
van der Meulen (fysiotherapeut).

AQUAREL, OLIEVERF
OF ACRYL SCHILDEREN  
(elke woensdagmorgen)
Neem eens een jaartje deel aan 
aquarel-, olieverf of aqrylschilderen 
in ons clubgebouw! Begeleiding door 
professioneel beeldend kunstenaar 
Woensdagmorgen: 09.30 - 11.30 uur  
Cursusseizoen: september t/m mei
Kosten: € 18,00 per maand.  

De materiaalkosten zijn niet bij  
de prijs inbegrepen.

COUNTRY DANSEN VOOR KOPPELS
Je houdt van Country Muziek en je  
wilt samen met je partner daarop  
leren dansen? Dat kan bij de ‘‘Western 
Couple Dancers". Kom voor kennismaking 
en meer informatie rustig langs.
Wij zijn er elke woensdagavond  
20.00 - 22.30 uur.

KINDERFEESTJES
Op de woensdagen van 15.00 t/m 17.00 
uur is er gelegenheid om kinderfeestjes te 
houden. Graag i.o.m. de toezichthouder  
van Speeltuin de Wester.

HERFSTVAKANTIE ACTIVITEITEN
Op maandag 21-10 t/m vrijdag 25-10 van 
10.00 t/m 15.00 uur zijn er weer allerlei 
activiteiten. De toegang is gratis.

Speeltuin De Wester
J.W. Swiersstraat 43A
7521 DM Enschede
T. 053-4356663 
www.speeltuindewester.nl



Na een heerlijke zomervakantie zijn 
we op 26 augustus weer begonnen. In 
de vakantie is er niet stilgezeten.

In de onderbouw zijn de lokalen met 
elkaar verbonden door een doorgang. 
Hierdoor kunnen de groepen 1, 2 en 3 
vaker samenwerken en samenspelen.
Jongere kinderen leren van de oudere 
kinderen en kinderen van groep 

3 kunnen de geleerde letters en 
cijfers gebruiken tijdens het spelen. 
Bijvoorbeeld in onze nieuwe winkel-
hoek. Zo krijgt alles wat we leren nóg 
meer betekenis. Leren is leuk!

Ons PEP-programma (Positief Educatie 
Programma) is een hele school 
benadering waarbinnen het positief 
omgaan met elkaar en het vergroten 

van betrokkenheid (heb je zin om 
nieuwe dingen te leren) en welbevinden 
(voel je je prettig en veilig binnen de 
school) voorop staan. De eerste weken 
van het schooljaar is er traditiegetrouw 
veel aandacht voor de groepsvorming. 
Samen met de leerlingen zetten de 
leerkrachten de toon voor het nieuwe 
jaar. We maken afspraken over hoe we 
ons gedragen in de groep, in de school 

en op het plein. We doen spelletjes om 
elkaar (opnieuw) te leren kennen en we 
komen achter elkaars talenten. PEP 
ziet u het hele jaar in onze school terug.

De wand in hal van de school heeft 
een opknapbeurt gehad. Onze kern-
waarden staan nu duidelijk zichtbaar 
voor iedereen op de wand. Ouders 
en kinderen kunnen zo zien wat we 
belangrijk vinden binnen ons onderwijs. 
Onze school staat voor geluk, respect, 
talent, nieuwsgierigheid en jezelf 
kunnen zijn. Het komende jaar laten we 
u geregeld zien wat we allemaal doen 
om deze waarden inhoud te geven.

Wilt u meer weten, loop dan gerust 
binnen. We zijn trots op onze school en 
vertellen u graag meer.

Het belooft opnieuw een goed 
schooljaar te worden op onze school. 
Dit jaar staat de samenwerking met 
ouders centraal. Wij zijn van mening 
dat een goede samenwerking met 
ouders een positief effect heeft op de 
schoolprestaties van kinderen. En dat 
is belangrijk; ouders en school willen 
samen zoveel mogelijk uit het kind 
halen.

Na een welverdiende vakantie zijn we 
op basisschool Paulus weer goed van 
start gegaan. Om de vakantie niet gelijk 
helemaal weer te vergeten hebben de 
leerlingen van groep 8 de opdracht 
gekregen een opstel te schrijven. Hier 
vindt u een van de vele mooie verhalen 
die geschreven zijn:

DREAM WORLD AQUA  

‘Ik ben op vakantie geweest in Turkije 
in Dream World Aqua, ik heb veel leuke 
dingen gedaan en ik hoop dat je mijn 
verhaal leuk vind.’

Ik werd vroeg in de ochtend wakker 
om naar het vliegveld te gaan. Na 2 
uur rijden kwamen we eindelijk aan. 
Het was er heel druk omdat er die 
ochtend veel mensen op vakantie 

gingen. Toen we de tickets kregen was 
ik heel benieuwd wie aan de raamkant 
mocht zitten. Het bleek dus dat ik daar 
mocht zitten. Eenmaal in het vliegtuig 
moesten we een half uur wachten voor 
het vliegtuig ging opstijgen. Na 3 en 
een half uur vliegen kwamen we aan 
in Turkije. De lucht was er heel anders 
dan in Nederland. We zochten naar 
een busje die naar ons hotel reed en 

die hadden we gevonden. Toen we bij 
ons hotel aankwamen zag het gebouw 
er heel luxe en mooi uit. Het hotel 
had 5 sterren. We kwamen binnen en 
overal waar je keek zag je goud. Het 
hotel had ook 3 glazen liften. Ik heb 
veel Nederlandse vrienden gemaakt en 
het was er heel leuk. Er waren ook 10 
glijbanen waar ik veel plezier mee heb 
gehad. Dit is het einde van mijn blog.

 We zijn weer begonnen  BIJ O.B.S. TWEKKELERVELD

 Vakantieverhalen BIJ BASISSCHOOL PAULUS 

Nieuws vanuit CBS DE ZEVENSTER
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We zijn het nieuwe schooljaar goed 
begonnen. Iedereen is lekker uitgerust 
na een lange zomervakantie. 

Op OBS de Zevenster zijn een paar 
veranderingen:
•  Onze voordeur is appeltjes groen 

geworden, het staat in ieder geval 
lekker fris. Ook de boeien hebben een 
opfrisbeurt gehad (hemelsblauw)

•  Onze school groeit. We hebben daarom 
een extra lokaal nodig. Groep 2 maakt 
gebruik van het speellokaal. Nu hebben 
we een leslokaal met een beweeghoek! 
Wij mogen voor de kleuter gymlessen 
gebruik maken van het speellokaal van 
de Paulusschool. Dank daarvoor!

•  We hebben besloten dat we de dag 
vaker starten in de kring. In veel 
lokalen zie je nu een plek waar een 

kring gerealiseerd kan worden. De 
kring op de foto is van de groepen 7 
en 8. Kleine krukjes en kussentjes 
waar de leerlingen op kunnen zitten en 
naar hartenlust kunnen discussiëren, 
filosoferen, etc. 

•  Op de Zevenster geven we thematisch 
onderwijs. De thema boeken staan 
klaar. De boeken op de foto zijn van de 
groepen 5 en 6. Hun start thema is ‘‘het 

Begin’’ (van de aarde)
•  We gaan dit schooljaar verder met 

ons groene plein. We hebben ook 
een aanvraag gedaan voor een ‘‘Tiny 
Forest’’ afwachten maar...

Wij zijn er klaar voor en vertellen een 
volgende keer graag verder over wat we 
allemaal doen!
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Trainingsmodule 
VOOR MEIDEN IN ENSCHEDE

Vanaf 13 september gaat de Meiden-
voetbalschool Twente weer een trai-
ningsmodule aanbieden op de velden 
van v.v. Rigtersbleek. Het is inmiddels 
de negende keer dat deze module wordt 
aangeboden in Enschede en kan er dus 
gesproken worden van een groot succes! 
De deelneemsters zijn keer op keer zeer 
enthousiast over het trainingsaanbod 
en ook de trainers zien na elke module 
mooie resultaten bij de voetbalsters. 

Joost du Gardijn: “In de trainingsmodule 
bieden we de meiden in een prettige 
leeromgeving, op het mooie hoofdveld 
van onze gastheer v.v. Rigtersbleek, 
wederom leuke en uitdagende trainingen 
aan. Hiermee verbeteren we het niveau 
van de meiden.”

De Najaarsmodule bij Rigtersbleek 
gaat van start op vrijdag 13 september. 
Er worden in totaal tien trainingen 
aangeboden die in het teken staan van 
techniek, spelinzicht en veel persoonlijke 
aandacht. Elke vrijdag wordt er getraind 
van 17.45 tot 19.00 uur onder leiding 
van (oud)trainers en (oud)speelsters van 
FC Twente Vrouwen en andere ervaren 
voetbaltrainers en -trainsters. 

AANMELDEN
Er zijn nog plaatsen vrij voor enthousiaste 
speelsters in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar 
die graag tien extra voetbaltrainingen 
willen volgen in het nieuwe seizoen 
om zichzelf te ontwikkelen. Lijkt het 

jou ook wel wat om samen met andere 
meiden op het veld te werken aan je 
balbeheersing en techniek? Bezoek dan 
onze website voor meer informatie en 
om je aan te melden! 

NAJAARSMODULE 2019
Meiden van 7 t/m 16 jaar bieden wij ook 
dit seizoen weer de mogelijkheid om 
hun voetbalskills te verbeteren! Tien 
extra trainingen voor enthousiaste en 
leergierige meiden, waarbij de nadruk 
ligt op techniek, passen en trappen én 
natuurlijk veel voetbalplezier. 

ENSCHEDE
De Najaarsmodule gaat van start op 
vrijdag 13 september bij v.v. Rigtersbleek 
in Enschede. De trainingen zijn elke 
vrijdag van 17.45 tot 19.00 uur. Wij bieden 
tijdens de trainingsmodule weer veel 
gevarieerde trainingen en dynamische 
oefenvormen voor de voetbalsters. Voor 
alle deelnemers is er veel individuele 
aandacht en staat de voetbalontwikkeling 
van de voetbalster centraal. In de 
vijf kwartier dat er wordt getraind 
hebben alle speelsters ontzettend veel 
balcontacten. De aandacht ligt hierbij op 
het aannemen, verwerken en passen. 
Daarnaast zijn er veel oefenvormen 
waarbij er wordt getraind op het leren 
passeren van de tegenstander door vele 
schijnbewegingen. Ook staan we stil bij 
het verbeteren van de traptechniek en 
is er aandacht voor loopscholing mét 
balcontacten. 

KOSTEN
De kosten voor deelname aan de tien 
trainingen van de Najaarsmodule 2019 
zijn slechts €99,-. Daarnaast hebben we 
een speciale actie. Wanneer de meiden 
zich aanmelden met een vriendin of 
teamgenoot dan krijgen beiden een 
korting van €5,-. Bij meer dan vijf 
gezamenlijke aanmeldingen geldt er een 
hogere korting. Bovendien is er in overleg 
de mogelijkheid om een groepskorting 
te ontvangen wanneer een vereniging 
een compleet team aanmeldt. Neem 
contact met ons op over de kortingen bij 
aanmelding van meer dan vijf meiden.

CONTACT
Vragen over groepskorting of een 
clinic op locatie? Stuur een e-mail 
naar Joost du Gardijn (joost@
meidenvoetbalschooltwente.nl). 

MEIDENVOETBALTOERNOOI 2019 
De afgelopen seizoenen hebben 
we met veel plezier en succes een 
Meidenvoetbaltoernooi georganiseerd in 
de meivakantie. Dit jaar gaan we op de 
velden van v.v. Rigtersbleek in Enschede 
ook een toernooi organiseren in de 
herfstvakantie voor meidenteams. Het 
toernooi vindt plaats op woensdag 23 
oktober 2019.

DEELNAME
MO11 & MO13 teams van harte 
welkom om deel te nemen. In beide 
leeftijdscategorieën wordt er 7-tegen-7 
gespeeld. Deelname aan het toernooi 
kost € 25,- per team. En let op: er zijn 
slechts een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar! Per leeftijdscategorie 
kunnen acht teams deelnemen. Voor de 
winnende teams zijn er uiteraard weer 
mooie prijzen te winnen. Ook zijn er 
prijzen voor de ‘Beste speelsters’, ‘Beste 
keepsters’ en de ‘Dream teams’. 

TIJDEN
De wedstrijden van de MO11 teams 
worden gespeeld tussen 09:00 en 12:00 

uur. De MO13 teams nemen het in de 
middag tegen elkaar op tussen 13:00 en 
16:00 uur. De tijden zijn onder voorbehoud 
van het aantal aanmeldingen per 
leeftijdscategorie.

AANMELDEN
Stuur een e-mail naar joost@
meidenvoetbalschooltwente.nl onder 
vermelding van Aanmelding toernooi. 
Noteer in de e-mail om welke vereniging 
en team het gaat. Na aanmelding sturen 
wij een bevestiging van deelname en t.z.t. 
volgt er een e-mail met gedetailleerde 
informatie betreffende het programma 
op deze dag.

In de herfstvakantie organiseren wij 
bovendien een Meidenvoetbaltoernooi 
voor MO11 en MO13 teams op de velden 
van voetbalvereniging van Rigtersbleek. 
Meer informatie hierover is te vinden op 
meidenvoetbalschool.nl.



 

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 

 

                                                                                                                                                                

De beste zorg voor uw dier. 

www.dierenkliniekenschede.nl 

Kliniek voor gezelschapsdieren 
Hengelosestraat 290, Enschede 

 spreekuur op afspraak 

Hengelosestraat 290 | Enschede | T: 053—43 45 777 | praktijk@dierenkliniekenschede.nl 
Openingstijden: maandag | woensdag | vrijdag van 08:30—18:00 uur 

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

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

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

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

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

Vergeten is
bij ons niet
zo erg

Loop  
vrijblijvend 

binnen

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

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

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

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

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

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

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

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

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

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

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

Electro Technisch Installatie Bureau

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

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

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

7 dagen per week geopend
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

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

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,50

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

LENTESHOW BIJ PIEST
De grootste fietsenshow in de regio!

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

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

2549

NIEUW 

LENTESHOW
PRIJS

699

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

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

Eetcafé de Fusting

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

Eetcafé de Fusting 
Down Town

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

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER

MAIKEL

W
W

W
.A

U
T

O
M

A
IK

E
L

.N
L

Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

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

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!
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Bij deze het activiteiten aanbod van 
Livio Twekkelerveld voor senioren. U 
bent van harte welkom om hier aan deel 
te nemen. Ook hebben we wekelijkse 
activiteiten, kom hiervoor gerust eens 
langs om te informeren wat wij zoal te 
bieden hebben. Een van onze wekelijkse 
activiteiten is bijvoorbeeld de:

KAARTCLUB - ELKE MAANDAG
Elke maandag wordt er gekaart, jokeren 
en hartenjagen, in het Grand Café. Dit 
wordt in een competitievorm gedaan. 
Elke maand valt er een prijs te winnen. 
Als u niet ervaren bent in het kaarten, 
maar het wilt leren is dit ook geen 
probleem. De vrijwilligers en bewoners 
zijn er om u het te leren. De bar is open.
Kosten: Livio plus lid: € 3,50 per maand
Zonder Livio plus: €5,00 per maand
Tijd: 14.00 - 16.30 
Plaats: Grand Café

Verder hebben we elke maand ook extra 
activiteiten. Zie hieronder ons aanbod 
voor de aankomende tijd. 

17 SEPTEMBER - MODEHUIS SCHEPERS
Modehuis Schepers komt al jaren 
naar ons toe met hun collectie. Ook 

deze middag zullen ze ons weer de 
najaarscollectie tonen. En wie weet is er 
wat voor u bij!
Tijd: 14.00 uur
Plaats:  Act.ruimte 

27 SEPTEMBER - SNACKMIDDAG
Deze middag zal er patat en een kaas-
soufflé voor u klaar gemaakt worden door 
de vrijwilligers. Ook is de bar geopend en 
kunt u hier een drankje kopen. 
Kosten: Patat € 1,00, kaassoufflé: € 1,50
Tijd: 16.00 - 17.30
Plaats: Grand Café    

28 SEPTEMBER - BURENDAG
In het kader van Burendag willen we 
deze middag gebruiken om bewoners 
uit de wijk een kijkje te laten nemen in 
onze locatie. Er is deze middag van alles 
te doen binnen de locatie, een matjes 
markt,  een workshop schilderen*, u kunt 
lekkere buitenlandse hapjes proeven, er 
is een informatie markt etc.
Kom gezellig kijken!
Kosten:  Gratis
Tijd: 14.00 - 17.00
Plaats: Grand Café - Hal  

29 SEPTEMBER - FILMMIDDAG
Deze maand is er weer een gezellige 
filmmiddag. Kom even binnen lopen 
om te kijken welke film er deze maand 
gedraaid zal worden.
Kosten:  Gratis
Tijd: 14.30 - 16.30 
Plaats: Grand Café

1 OKTOBER  - REPAIRCAFÉ
Wat doet u met een lamp waar een 
draadje aan los is? Of met een strijkijzer 
die niet meer werkt? Met een broek of 
jas waarvan de rits kapot is. Laat het 
repareren in de Reparatiekamer!
Kosten:  Gratis (nieuwe onderdelen 
eigen rekening)     
Tijd: 14.00 - 16.00, Plaats: Grand Café

1 OKTOBER - BINGO
Elke eerste dinsdag van de maand is er 
een bingo, senioren uit de wijk zijn ook 
van harte welkom. U kunt de gehele 
avond met uw kaart spelen. Er zijn leuke 
prijzen te winnen en er zijn drankjes 
tegen betaling te koop aan de bar. Er 
wordt gezorgd voor een lekker hapje. 
Kosten:  €2,00 per kaart     
Tijd: 19.30 - 21.30
Plaats: Grand Café

10 OKTOBER - ONTSPANNINGSAVOND 
MET DORUS PARODIE
Derk te Riet (bandparodist) laat u 
genieten van zijn creatie van Dorus, 
het typetje van te jong overleden Tom 
Manders. Weet u het nog die bekende 
liedjes van vroeger zoals; ‘Er zaten 2 
motten in mijn ouwe jas’, ‘Zorg, dat je 
erbij komt .... Bij de Marine’ en ‘Poessie 
mauw’ en nog veel meer. En leuke en 
gezellig avond die u weer terug brengt 
naar de jaren 50 en 60. 
Kosten:  €3,50 (incl. een drankje + hapje)  
Tijd: 19.30 - 21.30
Plaats: Grand Café

Voor vragen of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met: Welzijn.
enschedenoordenwest@livio.nl of bel 
naar 0900-9200.

Welzijnsmedewerker:
Dorieke Schoonderbeek

Coördinator Welzijn: 
Ilse de Lat 

Activiteitenaanbod Livio Twekkelerveld 

GOODBYE
Na 39 jaar gewerkt te hebben als 
fysiotherapeute binnen mijn eigen 
praktijk aan de G.J. van Heekstraat 
139, waarin ik velen van u heb mogen 
begroeten, zowel thuis als in de praktijk. 
Maar nu is het voor mij tijd geworden 
om mij meer te gaan richten op mijn 
hobby’s en mijn familie. Mijn werk als 
fysiotherapeute heb ik altijd met veel 
plezier gedaan. Samen met u heb ik vele 
ups, downs en bijzondere gebeurtenissen 
meegemaakt in de afgelopen 39 jaar. 
Maar nu is het tijd geworden om het 
stokje over te dragen. Dit doe ik in het 
volste vertrouwen aan Jolien Hammer. 
Zij zal per 1 oktober a.s. de praktijk gaan 
overnemen. Hieronder zal zij zichzelf nog 
even kort aan u voorstellen. 

HELLO
Sommige van u zullen mij misschien al 
wel kennen, mijn naam is Jolien Hammer 
en heb in januari 2015 mijn opleiding tot  

 
fysiotherapeute afgerond aan de Saxion 
Hogeschool te Enschede. Sinds april 
2015 ben ik begonnen met werken in de 
praktijk van Annelies van der Meulen ter 
ondersteuning. Als volwaardig collega, 
ben ik nu ruim anderhalf jaar geleden 
als zelfstandig fysiotherapeute binnen 
deze praktijk onder mijn eigen naam 
‘fysiotherapiepraktijk Hammer‘ gestart. 
In deze periode heb ik tevens ook diverse 
cursussen en specialisaties gevolgd 
waaronder: algemene fysiotherapie, 
claudicatiotherapeut voor klachten bij  
vaatproblematiek, dermatologie (huid-
klachten), medical taping concept (tape- 
vorm ter ondersteuning bij bewegings-
problematiek) en sinds september dit  
jaar heb ik mij gespecialiseerd tot 
oedeemfysiotherapeute.

Op vrijdag 27 september 2019 willen 
wij u samen uitnodigen vanaf 16.00u 
tot 18.00u op onze praktijk. (G.J. van 

Heekstraat 139 te Enschede) Dit om u 
hier persoonlijk te kunnen bedanken voor 
het door u in mij gestelde vertrouwen en 
u gelijktijdig kennis te laten maken met 
mijn opvolgster Jolien Hammer. 

Dit alles onder het genot van een hapje 
en een drankje. We hopen u allen te zien 
op de 27ste september 2019. 

Annelies & Jolien

PRAATJE EN KOPJE KOFFIE 
Alle woensdagochtenden vanaf 10.00 
uur. Binnenlopen voor een praatje 
en kopje koffie, en er zijn ook dames 
aanwezig die creatief bezig zijn. Laat je 
inspireren.

DIAMOND PAINTING
Alle donderdagmiddagen vanaf 13.30 
uur. Diamond painting,  kosten €3,50 
per keer dit is inclusief diamond 
painting materiaal.

SPELLETJESMIDDAG 
Alle vrijdagmiddagen vanaf 14.00- 
15.00. Spelletjesmiddag voor jong en 
oud, een potje rummikub”kom gezellig 

COMPUTERSPREEKUUR 
Woensdag 25 september: de ‘laatste 
woensdag van de maand’ verzorgt 
Seniorweb het computerspreekuur. 
Heeft u een probleem met de computer 
of de software, de mensen van 
Seniorweb proberen het op te lossen.

NIEUW: E-BOOK SPREEKUUR
Weet u niet hoe u de boeken op de  
e-reader zet, vraag om hulp.

Bibliotheek Twekkelerveld
Zonstraat 1
7521 HD Enschede

Huiskamer van de wijk 
WAT IS ER TE DOEN IN SEPTEMBER

Fysiotherapeute doet overname
AAN ALLES KOMT EEN EIND



Kom langs bij uw Dierspecialist
TopPets • Zonstraat 22 • 7521 HH Enschede

ma t/m do 08:30 - 18:00 uur
vrijdag Dierendag 08:00 - 20:00 uur
zaterdag 08:30 - 18:00 uur

www.toppets.nl

     TopPets

* Alleen geldig op vrijdag 4 oktober 2019. Niet geldig i.c.m. overige aanbiedingen of levende have.

25% 
korting 
op alles wat in de 
gratis bigshopper 

past!*
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Remmy en Ans van der Hulst, vierden 
22 augustus hun 60 jarig huwelijksfeest 
tesamen met alle medebewoners van 
het Livio Twekkelerveld.

Destijds trouwden ze ‘‘in" bij de groot-
ouders van Remmy aan de G.J. van 
Heekstraat en inmiddels woonachtig in 

een appartement van het Livio. Remmy 
kennen wij ook als ‘‘Hennik oet Vëeld" 
(conferences tijdens de traditionele 
carnavals feesten in de sloep).

Beiden zijn al 53 jaar lid van de folklore-
dansgroep ‘‘De Krekkel" en zijn ze tesamen 
actief in diverse commissies van het 

Livio, echter door gezondheidsproblemen 
van Remmy is dit even bijgesteld.

Met medewerking van hun dansgroep, 
hebben zij een ‘‘Twentse bruiloftsfeest" 
georganiseerd voor alle medebewoners, 
vrijwilligers en personeel van het Livio!

De foto’s geven een gezellige maar 
bovenal geslaagde sfeer aan!
Uiteraard werd er in ‘‘intieme" familiekring 
ook een activiteit gepland.

Langs deze weg feliciteren wij hun 
nogmaals en hopelijk met een vervolg in 
goede gezondheid naar de 70 jaar!

60 Jarig huwelijk REMMY EN ANS VAN DER HULST

Op Zaterdag 28 september zal de Locatie 
van Livio Twekkelerveld van 14.00 - 17.00 
uur deelnemen aan Nationale Burendag. 

We nodigen dan ook alle buurtbewoners 
uit, zowel jong als oud, om een kijkje te 
nemen binnen onze locatie. Er zal een 
kopje koffie/thee en wat lekkers voor u 
klaar staan en voor kinderen een glaasje 
ranja. Natuurlijk zijn er die dag ook tal 
van activiteiten georganiseerd voor alle 
buurtbewoners. 

Zo kunnen kinderen van de lokale basis-
scholen zich opgeven voor een matjes 
markt. Er zijn 20 plekken beschikbaar. De 

kinderen kunnen zich opgeven voor 20 
september om een plekje te bemachtigen 
om hun spulletjes te verkopen. Vol = Vol. 

Ook zal er een workshop tekenen/
schilderen plaats vinden. U moet zich 
hiervoor van tevoren wel voor opgeven. 
De kosten voor de Workshop zijn €3,- p.p. 

Verder zullen er bewoners uit de 
buurt zorgen voor lekkere hapjes en 
versnaperingen. 

Ook is er een informatiemarkt. Zo zal de 
cliëntenadviseur, Linda de Bruijn, van 
Livio aanwezig zijn om meer informatie 

te geven over het wonen binnen de 
locatie van het Twekkelerveld en kunt u 
een appartement bezichtigen. Maar ook 
de Thuiszorg en Paramedici van Livio zijn 
er, zoals de Ergo-, en fysiotherapeut, de 
logopedist en de diëtist.

Verder zullen er verschillende organi-
saties aanwezig zijn om meer informatie 
te geven wat zij zoal doen in de wijk, 
en wat zij eventueel voor u kunnen 
betekenen. Denk bijvoorbeeld aan Alifa, 
Interaktcontour, Aveleijn etc. 

Er zal die dag een Livio Busje rijden die 
u van huis op kan halen, mocht u zelf 

geen vervoer hebben. Ook mensen met 
een rolstoel of rollator kunnen hierin 
vervoerd worden. Laat het ons van 
tevoren weten, zodat we u mee kunnen 
nemen in de route. 

U kunt zich opgeven door te mailen naar: 
l.de.bruijn@livio.nl of d.schoonderbeek@
livio.nl 

Of bellen naar 0900-9200 en vragen 
naar Linda de Bruijn of Dorieke 
Schoonderbeek.

Burendag 2019 ZATERDAG 28 SEPTMEBER 

Al weken klinkt er elke dinsdag en 
woensdag het geluid van gezaag en 
getimmer onder de kapschuur van 
Stichting Boerderij de Viermarken. 
Leerlingen van Onderwijscentrum 
het Roessingh (OCR) lopen samen 
met hun docent en een medewerker 
van de Viermarken rond het erf, 
geconcentreerd op zoek naar takjes, 
dennenappels en andere materialen. 
Een aantal weken geleden hebben zij 
namelijk van twee vrijwilligers van het 
IVN (Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid), alles geleerd over het 
wel en wee van de wilde bijen.

Zo hoorden zij dat de Nederlandse 
wilde bijen in gevaar zijn. De helft 
van alle 358 bijensoorten is bedreigd. 
En dat terwijl ze heel belangrijk zijn 
voor onze voedselvoorziening. Tachtig 
procent van onze eetbare gewassen 

is afhankelijk van bestuiving door 
bijen en andere insecten. Wilde bijen 
zijn dus onmisbaar voor de productie 
van ons voedsel. Dankzij een subsidie 
van Natuur en Milieu Overijssel is 
het mogelijk gemaakt dat er in een 
Bijzondere samenwerking tussen de 
Viermarken, OCR en IVN, een heus 
5-sterren hotel voor de wilde bijen 
en andere insecten wordt gebouwd. 
Dat hebben deze belangrijke beestjes 
zeker verdiend! 

Het bijenhotel wordt nog voor de 
zomervakantie op het terrein van het 
OCR geplaatst zodat het hotel naast een 
waardevol onderkomen voor de wilde 
bijen, ook een belangrijke educatieve 
bijdrage voor het onderwijscentrum 
kan bieden via natuureducatie, mede 
verzorgd door het IVN Enschede.

Bijzonder 5-sterren hotel in aanbouw
BIJ ZORGBOERDERIJ DE VIERMARKEN



SHOW & MARCHINGBAND 

ORGANISEERT 

 

 

DAGPROGRAMMA 
 
 10.00-12.00  repetitie o.l.v. Rudy Böhmer  
 12.30-13.00  PAUZE  
    (broodjes en soep tegen betaling verkrijgbaar) 

 13.00-15.00  vervolg repetitie 
 15.00–16.00  presentatie ingestudeerde 

werken aan publiek o.l.v. 
Rudy Böhmer en Peter Smits 

 

      
Thema: “Hoe moet een mars op concours klinken?” 

     Onder leiding van gastdirigent RUDY BÖHMER  
Heb je een instrument, speel je op minimaal HaFaBra B-niveau en lijkt het je leuk en 
leerzaam om op 20 oktober 2019 vrijblijvend mee te repeteren, geef je dan GRATIS op 
voor deelname aan onze Open Repetitie en studeer samen met het showorkest van 
EVC Enschede een aantal  muziekwerken in, om deze later op de dag onder leiding van 
Rudy Böhmer en Peter Smits in  concertvorm te presenteren aan het aanwezige 
publiek!  Wil je alleen komen kijken of naar het concert komen luisteren? Dan ben je 
natuurlijk ook van harte welkom! Opgeven kan tot 1 oktober 2019 via onze ticketshop: 

https://eventix.shop/jwuqz7um 

 

Op zondag 22 september organiseert 
Sportaal voor de tweede keer de 
Urban City Run, de recreatieve loop 
over 5 kilometer of 7,5 kilometer 

waarbij de deelnemers het centrum 
van Enschede op een geheel andere 
wijze ontdekken. Tijdens de Urban City 
Run, kortweg #UCR053, stellen diverse 

gebouwen speciaal voor de lopers hun 
deuren open en onderweg valt er van 
alles te beleven: van muziekoptredens 
tot sportdemonstraties. Succesvolle 
locaties als Holland Casino, Decathlon 
en Wilminktheater maken dit jaar 
weer onderdeel uit van de route, er 
zijn ook nieuwe plekken en gebouwen 
toegevoegd als Menzis, Openbare 
Bibliotheek en Het Volkspark. 

Projectleider van de Urban City Run, 
Michel van Sluijs, verwacht dat de 
Urban City Run ook dit jaar weer veel 
mensen in beweging brengt die anders 
niet zo snel met een loopevenement 
meedoen:’’Door het recreatieve 
karakter en geen tijdsregistratie kan 
iedereen op zijn of haar eigen niveau 
meelopen. Onderweg even wandelen 
om te genieten of stilstaan voor een 

selfie moedigen we als organisatie 
juist aan’’. 

Van Sluijs vervolgt: ‘‘Op dit moment 
is 80% van de maximaal 1000 
beschikbare startbewijzen verkocht, 
in verband met de vakantieperiode 
die net achter ons ligt hebben we 
inschrijfperiode verlengd tot en met 
zondag 8 september’’. 

De kosten voor deelname bedragen € 
15,00, dit is inclusief het verplicht te 
dragen #UCR053 Runningshirt. Als je 
bij inschrijving een vrijwilliger aanmeldt 
die op zondagochtend 22 september 
wil helpen met de organisatie (onder 
andere uitdelen runningshirts of 
parcourswijzer) is deelname gratis.
Voor meer informatie en inschrijven 
www.UCR053.nl

Inschrijving Urban City Run verlengd 
200 PLEKKEN BESCHIKBAAR

Wijkwijzer 
Twekkelerveld

 VOOR AL UW VRAGEN  
OP HET GEBIED VAN ZORG, 
WELZIJN EN PARTICIPATIE.

Onze vrijwilligers staan samen met een professional van de 
Twentse Alliantie voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
Wij zijn er op woensdagmiddag van 12.00 - 15.00 uur en 
donderdagochtend van 11.00 - 14.00 uur. Waar nodig leggen 
wij contact met organisaties die u verder helpen.

U kunt binnenlopen als u iets wilt weten over:

• Activiteiten in de wijk
• Wonen
• Hulp bij opvoeden of zorg
• Meedoen in de maatschappij
• Financiën*
• Welzijn en gezondheid
• Vrijwilligerswerk

*Op donderdag is er iemand van het Budget Advies Team 
aanwezig om u te adviseren met betrekking tot financiën.

Eerder dit jaar is er huis aan huis een boekje verspreid met 
informatie over voorzieningen en activiteiten in Enschede. 
Heeft u dit boekje niet ontvangen? U kunt deze informatie ook 
vinden op: www.wijktteamsenschede.nl/wijkwijzer

OPENINGSTIJDEN:
Woensdagmiddag 12.00 - 15.00 uur
Donderdagochtend 11.00 - 14.00 uur

Buiten openingstijden zijn wij bereikbaar via e-mail:
wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4336190
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

OPENINGSTIJDEN BIEB
Bibliotheek Twekkelerveld
Zonstraat 1, 7521 HD Enschede
T 053 - 4309039, twekkelerveld@
bibliotheekenschede.nl
Maandag 15:30 - 19:00 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 t/m 
17 jaar gratis, 18 jaar en ouder 
Standaardabonnement 
jaar: € 43,50 / 3 maand: € 10,65
Topabonnement  
jaar: € 57,50 / 3 maand: € 14,40

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

InformatieDMBE DE ZOMER 
WEER VOORBIJ

Het waren warme tot zeer warme dagen in deze 
zomertijd. Wij hopen dat jullie ook hebben genoten van 
deze dagen en van jullie vakantie. 

Wij zijn ondertussen druk geweest met 
optredens, schoonmaak en reparaties 
aan het gebouw. Hier en daar een 
activiteit in ons gebouw en wat nog wel 
niet meer. 
De jeugd heeft haar kamp gehad in ons 
pand aan de Herculesstraat deze keer. 
Deelname was er genoeg en ik mocht ook 
nog even meedoen bij de Vossenjacht 
waarin ik een vos was. Enkelen hadden 
mijn vermomming niet helemaal in de 
gaten en ook bij de diverse andere vossen 
was het soms best moeilijk voor ze. De 
jeugd heeft volop genoten en ze hebben 
zich prima vermaakt. En natuurlijk 
was het eten en drinken ook erg goed 
verzorgd door de diverse vrijwilligers.
We mochten ook weer een optreden 
op straat verzorgen bij de School 
en volksfeesten in Goor. Deze 
feesten trekken veel publiek en 
onze aanwezigheid wordt altijd top 
gewaardeerd . Hier en daar weer even 
bijpraten met de andere verenigingen 
die ook muziek maken en met nieuwe 
verenigingen maken we kennis mee. 
Dit keer was het zoals gewoonlijk weer 
warm maar we hebben ons er aardig 
doorheen geslagen hoor.
De fietstocht met BBQ was ook erg goed 
bezet dit jaar met veel leden van alle 
leeftijden en donateurs die ook graag altijd 
meedoen. Het was een tocht rondom en 
door Enschede en er was onderweg veel 
te bewonderen en veel moeilijke vragen 
te beantwoorden. De BBQ aan het einde 
van de fietstocht is altijd prima verzorgd 
door Bistrorestaurant De Postkoets uit 
Haaksbergen. Ook een tip om daar eens 
heerlijk te gaan dineren, prima spul en 
superlekker!
De 4-daagse in Nijmegen was ook weer 
een optreden waard, waar we al jaren 
met veel plezier naar toe gaan om de 
wandelaars de laatste 5 kilometer 
muzikaal te begeleiden. Dit jaar was 
het wel erg moeilijk om op de plaats 
van bestemming te komen door het 
vele verkeer en diverse files onderweg 
en bij de aankomstplaats voor de 
muziekverenigingen. Maar we hebben 
het toch op tijd gered en rap omgekleed 
bij de bus en ons in onze uniformen 
gehesen. 
Dit jaar was de keus gevallen op 
uniform met pet zonder handschoenen, 
geen zomeroutfit dus. Was toch wel 
behoorlijk warm over het algemeen. 

Dus veel waterdragers en allerlei spul 
meegenomen voor onderweg om de als 
de nood aan de man/vrouw is, die te 
kunnen verhelpen of te verlichten. 
Het is altijd weer een spektakel van 
jewelste om zo’n tocht mee te maken. 
Niet alleen de wandelaars waar we 
diep respect voor hebben maar ook het 
publiek dat altijd supergezellig en aardig 
is. Ook de ziekenhuispatiënten die mobiel 
zijn of zelfs in bed liggen, zijn aanwezig 
evenals de ouderen die verzorgd worden. 
Muziek is er ook van Dj’s en zo, maar als 
wij met onze muziek aan komen lopen 
gaat de muziek van hun even uit. 
Ook komen we nog even op de 
plaatselijke TV of op TV Gelderland. Bijna 
op het eind van de tocht zijn de tribunes 
met de hooggeplaatste mensen en ook 
komen mensen van heinde en verre 
die dit spektakel ook graag willen zien 
en meemaken. Zelf heb ik de laatste 
kilometer voor de tribunes moeten 
afhaken. Was even helemaal de weg 
kwijt, liep zwalkend over de straat en 
later bleek dat ik dus een suikertekort 
had. Gelukkig heb ik bij de bus weer wat 
in kunnen nemen en heeft o.a. Dagmar 
Wonnink en enkele andere leden zich 
over mij ontfermd. 
De drumfanfare heeft hoge ogen gescoord 
bij het Frans contingent militairen 
omdat ze spontaan Une Bell Histoire 
speelden. Ook daar zijn we dus sterk in. 
Spontaan blijven en om je heen kijken 
wat er is en gebeurd. Na het optreden 
gaat het weer de bus in en ditmaal geen 
uitstapje naar de McDonalds omdat we 
door een verkeerde bewegwijzering pas 
heel laat uit Nijmegen wegkwamen. 
Maar de catering bij DMBE had bij ons 
thuisfront wel voor iets te eten en te 
drinken gezorgd. Dat konden we in de 
Twekkelerveldschool doen omdat er in 
ons gebouw een andere activiteit was.
De hele vakantie zijn we op de 
woensdagavond open geweest voor 
degenen die toch wel even wilden 
bijkomen van die warme dagen. Er is 
soms zelfs nog gerepeteerd. Op 21 
augustus begonnen voor ons weer de 
repetities en we bereiden ons voor op 
een optreden in Plettenberg in Duitsland 
waar we mogen optreden bij het Marsch 
und Blasmusikfestival van de plaatselijke 
Schützengesellschaft op 8 september. 
Meer hierover in de volgende uitgave.
Zoals gezegd begonnen we weer op 21 

augustus en dan zijn alle orkestleden en 
leerlingen weer van de partij. Wil jij nou 
ook eens eindelijk weten wat muziek 
betekent en dan maakt het echt niet 
uit of je jong of oud(er) bent. Kom kijken 
en maak eens een praatje met ons. De 
koffie of thee staat gereed. We kunnen 
gezellig bijpraten en de mogelijkheden 
eens doornemen over muziekles. Ik zeg 
doen! 
Woensdagavond komt ons het beste 
uit wat dat betreft. Waar? Aan de 
Herculesstraat 10. Als je niet op straat 
wilt lopen, daar hebben we alternatieven 
voor hoor. Alleen gezellig muziek maken? 
Daar hebben we ons stageorkest voor 
dat repeteert op de maandagavond 
vanaf 20.00 uur aan de Bruggertstraat 
46. Heb je het niet zo op muziek er 
is ook een uitstekende mogelijkheid 
om je twirlkunsten te tonen en bij te 
schaven op de woensdagmiddag. Ons 
leerlingen orkest is er dan ook weer en 
daar kunnen alle leerlingen zich uitleven 
in de muziek. De Ooster Bloaskapel was 
en is tegenwoordig weer erg druk met 
optredens en ook daar is altijd plaats 
voor enthousiaste mensen die muziek 
willen maken.
Verder heb ik nog iets goed te maken 
voor de vorige wijkkrant. Daar heb ik vol 
trots vermeld dat ik tot lid van verdienste 
ben benoemd. Toen heb ik ook de andere 
leden van verdienste genoemd.
Ik dacht dat ik ze allemaal benoemd 
had, maar tot mijn schaamte moet 
ik bekennen dat ik 2 hele belangrijke 
personen ben vergeten te noemen en wel 
Oma van Aalst, zij is helaas al overleden, 
is tot aan haar overlijden (op 95-jarige 
leeftijd) bij de actiegroep van de DMBE 
betrokken geweest. Zij heeft zelfs een 
beker beschikbaar gesteld die elk jaar 
wordt uitgereikt aan het lid dat dat jaar 
veel voor de vereniging heeft gedaan, de 
‘‘mevrouw van Aalst-beker’’.
Ook Gerhard Helthuis ben ik vergeten te 
noemen. Ook hij was benoemd als lid van 
verdienste en hij is tot aan zijn overlijden 
beheerder van ons clubgebouw geweest.
Zo, dat moest ik toch nog even recht-
zetten.

Genoeg geschreven,
‘tis Mooij weer.

Ons doel is dat alle kinderen met 
plezier gebruik maken van onze 
BSO. Om dit te bereiken zorgen wij 
altijd voor een gevarieerd activiteiten 
aanbod. 

In de zomervakantie hebben wij 
geprobeerd een bijdrage te leveren 
aan een onvergetelijke zomer. Wij 
zijn bijvoorbeeld naar de ijssalon 
geweest, parken bezocht en naar 
vele speeltuinen. Daarnaast hebben 
we natuurlijk onze sportactiviteiten 
voortgezet. Het was ontzettend mooi 

weer en hebben we veel gespeeld met 
water. Het geplande spetterfestijn 
hebben we ivm de weersvoorspellingen 
die dag helaas moeten aflassen.

LEUK OM TE VERMELDEN
Wij beschikken over een extra ruimte 
bij de bso hebben om te bewegen. De 
kinderen hebben al kennis kunnen 
maken met een yoga en fitness les.

Tijdens de vakantie zijn wij de 
moestuin ook niet vergeten. Extra 
water geven in verband met het 

warme weer heeft de plantjes goed 
gedaan. Wij vinden het erg belangrijk 
dat de kinderen weten hoe iets groeit 
en waar het voedsel vandaan komt. 
Na de oogst maken wij er met de 
kinderen een lekker gerechtje van bij 
onze kinderkeuken, of de groente mag 
mee naar huis en daar iets lekkers 
koken met papa of mama.

Lijkt het je leuk om te komen helpen 
bij de moestuin, dan ben je van harte 
welkom. We vertellen je er graag meer 
over. Neem gerust met ons op:
Marieke Arends(vrijwilliger), 
06-51762810
Thea Baars (BSO Hebbes), 
06-20240416

BSO Hebbes 



Hierbij een oproep aan de bewoners 
van Twekkelerveld: Meld u aan als 
collectant voor de Dierenbescherming.

Rondom Dierendag, 4 oktober, is er weer 
de jaarlijkse collecte. Wie versterkt ons 
team door rond Dierendag een paar 

uurtjes te collecteren? Dit jaar is de 
collecte van maandag 30 september 
tot en met zaterdag 5 oktober.

Onze wijk is behoorlijk groot en we 
kunnen nog een heleboel collectanten 
verwelkomen. In overleg met mij kunt 
u aangeven welke straten u wilt lopen. 

De Dierenbescherming zet zich al 
ruim 150 jaar in voor het redden, 
opvangen en beschermen van dieren in 
Nederland. 

Hieronder enkele voorbeelden van het 
werk dat de Dierenbescherming doet:
-  De opvang beperkt zich niet tot 

katten en honden. Tevens konijnen 
en andere knaagdieren worden 
opgevangen. Voor hen wordt ook een 
nieuw baasje gezocht.

-  Bijna iedereen kent wel de dieren-
ambulance. De mensen op de dieren-
ambulance verlenen eerste hulp aan 
gewonde en zieke dieren.

-  De landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming wordt daarentegen op 
pad gestuurd om meldingen over 
[vermeende] dierenverwaarlozing of  
mishandeling te onderzoeken en 
daarop actie te ondernemen.

-  De Dierenbescherming maakt zich 
sterk om dierenwelzijn hoger op de 
Europese, landelijke, provinciale en 
gemeentelijke politieke agenda’s te 
krijgen. Dit alles om een betere wet- 
en regelgeving te bewerkstelligen 
voor dieren.

-  Voorlichting. Veel dierenleed komt 
door onwetendheid. Door middel 
van voorlichting stimuleert men 
diervriendelijk [koop] gedrag.

-  Actie voeren. Bijvoorbeeld actie 
voeren tegen foute puppyhandel of 
verminkingen in de vee-industrie.

Dit alles kost geld. De Dierenbescher-
ming is geen overheidsinstelling. 
Ze is afhankelijk van giften, van de 
contributie van haar leden, van dona-
teurs en van de opbrengst van de 
jaarlijkse collecte rond Dierendag.

Zoals u wellicht al heeft gezien, zijn 
er enkele flyers opgehangen in onze 
wijk met de oproep om u aan te 
melden als collectant. Tevens hebben 
enkele bewoners kaartjes in hun 
brievenbussen gevonden. 

Heeft u hart voor dieren en bent u bereid 
om u in te zetten voor dierenwelzijn, 
meld u dan aan als collectant. U mag 
collecteren van 10.00 - 20.00 uur. 
We zijn blij met elk uurtje dat u wilt 
collecteren. Dat alle kleine beetjes 
helpen bewijst het fantastische bedrag 
van vorig jaar, namelijk €804,01. Let 
wel, dit was enkel de opbrengst van de 
wijk Twekkelerveld!

U kunt zich opgeven via Dieren-
bescherming regio Noordoost [hier 
valt Twente onder]. Bellen kan tussen 
9.00 - 17.00 uur op werkdagen. Tel: 088 
8113000.

Namens het wijkhoofd,
Elisabeth Lagendijk

Aanmelden collecteren Dierenbescherming

Enschede Noord beloont 
wijkoverstijgende initiatieven

Nieuwe presentatie-avond Initiatiefkracht  
Noord op 15 oktober 2019

€2.500,- als startbijdrage voor nieuwe 
initiatieven. Dat biedt de Commissie 
Initiatiefkracht voor wijkoverstijgende 
ideeën die leven in Enschede Noord. 
Op 15 oktober biedt ze bij het nieuwe 
Theater Mystiek bij Spinnerij Oosterveld 
het podium aan initiatiefnemers die 
daar hun verhaal kunnen doen om in 
aanmerking te komen voor de bijdrage. 

Initiatiefkracht is niet nieuw. Het betreft 
het ‘wijkbudget’ voor initiatieven die 
het wijkniveau overstijgen. Jaarlijks 
is er voor dat soort initiatieven in 
Enschede Noord een budget van circa 
30.000 euro beschikbaar. De Commissie 
Initiatiefkracht - bestaande uit inwoners 
van de verschillende wijken - kent 
bijdragen toe aan initiatieven die zich 
melden. 

Eerder dit jaar deed de commissie 
dat voor het eerst met een open 
‘presentatie-avond’. Tijdens die avond 
werden 11 initiatieven - divers van aard 
en verspreid door Noord - beloond met 
een startbijdrage variërend van €500,- 

tot €2.500,-. De avond was een groot 
succes en krijgt daarom een vervolg. 

Op 15 oktober kunnen nieuwe initiatief-
nemers hun idee presenteren en hun 
hulpvraag stellen, de commissieleden 
stellen op hun beurt verhelderende 
vragen - en ook het aanwezige publiek 
kan dat doen. Na de presentaties vindt 
er een stemronde plaats, waarbij zowel 
de commissie als het publiek een stem 
heeft. De initiatieven die het meest 
tot de verbeelding spreken krijgen een 
startbijdrage van maximaal €2.500,-. 

De commissie is expliciet op zoek naar 
nieuwe ideeën, met een wijkoverstijgend 
karakter. Het initiatief dient betrekking 
te hebben op stadsdeel Noord en daar 
geworteld te zijn. Ook dient duidelijk 
te zijn waarvoor een bijdrage van 
Initiatiefkracht wordt gevraagd, en welke 
hulp wellicht nodig is. Voorwaarden voor 
de aard van het idee zijn terug te lezen 
op www.jijmaaktdebuurt.nl. 
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past en dien het, vóór de uiterste datum 
1 oktober, in bij Saskia van Dijk via 

s.v.dijk@enschede.nl. De commissie 
komt er dan snel op terug en laat weten 
of en hoe je het podium kunt pakken. Wil 
je aanwezig zijn als publiek, of heb je hulp 

te bieden aan initiatiefnemers? Ook dan 
ben je van harte welkom. In dat geval 
wel graag even aanmelden via hetzelfde 
mailadres. 

INITIATIEFKRACHT NOORD NIEUWE STIJL 
op dinsdag 15 oktober organiseren we een pitchavond, waar 
we nieuwe initiatieven belonen met een startbijdrage van 
maximaal 2.500 euro. Heb je een goed idee? Vraag dan via 
s.v.dijk@enschede.nl naar de voorwaarden of meld je direct 
aan. Wil je anderen aanmoedigen, meestemmen of een handje 
helpen? Ook dan kun je je aanmelden via hetzelfde mailadres.
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