
Van 26 tot en met 28 augustus was er voor de tweede 
keer een Buurtcamping in Enschede. De Buurtcamping 
is een initiatief dat buurten wil versterken doordat 
inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken 
om een tijdelijke camping te organiseren. Hierbij werk je 
samen aan een fijnere buurt waar mensen elkaar beter 
kennen en groeten. 

De camping was dit weekend op het veld van K.V. 
Rigtersbleek. Een groep betrokken buurtbewoners, met 
ondersteuning van twee Wijkwerkers van Stichting Alifa, 

hebben de camping georganiseerd. Met een goed gevuld 
programma hebben bijna 50 kampeerders tijdens een 
zonnig weekend in hun eigen buurt vakantie kunnen vieren. 

Vrijdagavond is de camping goed van start gegaan 
met een barbecue met aansluitend een kinderdisco 
en pubquiz voor de volwassenen. Toch konden de 
ouders het niet laten om ook lekker mee te dansen 
met de disco en een groep kinderen streden mee in de 
pubquiz. Op zaterdagmiddag waren alle ouders ineens 
de kinderen kwijt met een springkussenfestival bij de 

voetbalvereniging naast de deur. Het was dan ook een 
speurtocht op zich om alle kinderen te verzamelen voor 
de gezonde avondmaaltijd verzorgd door de snackkraam. 
Met een bonte avond en karaoke als avondprogramma 
konden alle kampeerders moe en voldaan de laatste 
nacht ingaan. Zondagochtend geen laatste avondmaal 
maar een laatste brunch verzorgd door V.V. Rigtersbleek 
om het weekend goed af te sluiten.

Terugziend op dit gezellige weekend kan er alleen maar 
een voldaan gevoel heersen, een dikke pluim verdienen 
alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt , op 
donderdag in de zengende hitte werden de 20 tenten 
opgebouwd met als beloning een maaltijd Hete Kip of 
te wel Pirri Pirri verzorgd door de altijd klaarstaande 
wijkbewoonster Rosien en haar kookteam. Wij hopen 
dat dit initiatief ook volgend een vervolg zal krijgen 
op deze of een andere lokatie in Enschede Noord-
Twekkelerveld.

www.wijkkranttwekkelerveld.nl 

In dit nummer
SFEERIMPRESSIE BUURTCAMPING 3 

BEPT GEEFT INFO OVER...    5

TUFFELKROEPERS 50 JARIG JUBILEUM 6

SPEELTUINEN 
7

ZONNEHUUSKE NIEUWS  8

THEATER ON TOUR 
9

COLLECTEREN DIERENBESCHERMING  11

PROGRAMMA MYSTIEK THEATER 12

NIEUWS VAN DE WCT  13

EVC NIEUWS 
14

INFORMATIE / DMBE 15

WIJKKRANT 
Twekkelerveld

   #1
SEPTEMBER 2022

JAARGANG 73

Buurtcamping 
Enschede Noord-
Twekkelerveld

EN OMGEVING

Samen veilig naar school
Jongeren zijn kwetsbaar in het 
verkeer. Veel te vaak raken school- 
kinderen betrokken bij een 
ongeval. De politie stelt vast 
dat vooral de periode na de 
zomervakantie en de nieuwe 
route naar een andere school, 
risico’s voor hen zijn. En niet 
alleen voor hen. Ook automobi- 
listen en andere weggebruikers 
moeten na de vakantie weer even 
wennen aan al die fietsende, ren- 
nende en overstekende kinderen.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
doet al jaren in augustus goed 
werk door met spandoeken 
op straat iedereen op de toe-
nemende drukte te wijzen. Maar 
de belangrijkste actie ligt volgens 
zowel de Politie als VVN bij  
de ouders.

OEFENEN
Voor kinderen in de basisschool-
leeftijd is de route naar school 
een belangrijke verkeerservaring. 
Ouders kunnen samen met hen 
vóór de start van het schooljaar 
één of meerdere keren de route 
oefenen. Zo leren kinderen hoe 
zij het beste kunnen handelen op 
specifieke risicoplekken. En als 
de school eenmaal is begonnen, 
is het goed hen ook dan te 
begeleiden. Net zo lang tot ze 
vertrouwd zijn met alle situaties. 

Op www.vvn.nl zijn allerlei tips 
te vinden over schoolgaande 
kinderen in het verkeer. Tips voor 
automobilisten, maar ook voor 
ouders én kinderen. 

PARKEREN RONDOM SCHOLEN

Het komt vaak voor dat na de 
vakantie een verandering is in 
het parkeergedrag van ouders 
rondom scholen. We zullen dan 
ook als politie en handhaving 
de komende weken vaak weer 
een bezoekje brengen aan de 
scholen om dit te bekijken. Ook 
hier ligt de verantwoording bij 
de ouders. Wanneer u uw auto 
niet volgens de aldaar geldende 
regels parkeert, veroorzaakt u 
een onveilige situatie voor de 
schoolgaande kinderen. 

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.



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



10 jaar jong!
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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



Huldiging winnaars Marathon Euregio Enschede en Münster
Het eerste internationale EUREGIO 
Marathon Kampioenschap na een 
lange onderbreking was een groot 
succes ondanks de Corona tijd. Hier 
waren leuke voordelen voor allen die 
deelnamen aan zowel de Enschede 
Marathon als de Volksbank Münster 
Marathon. Zo was bij het tegelijk 
inschrijven voor beide marathon het 
inschrijfgeld goedkoper dan wanneer 
je beide evenementen afzonderlijk 
had geboekt en werd je bovendien 
opgenomen in het klassement voor het 
EUREGIO Marathon Kampioenschap met 
prijzengeld voor de drie snelste mannen 
en vrouwen. Het project werd gesteund 

door de EU INTERREG-regeling via de 
EUREGIO, een instelling die zich sinds 
haar oprichting in 1958 inzet voor het 
vergemakkelijken van het samenleven 
in het grensgebied tussen Nederland 
en Duitsland. De EUREGIO nodigde de 
winnaars voor de prijsuitreiking uit in 
haar vergadercentrum in Glanerbrug.
 
Directeur/bestuurder Christoph Almering 
opende als gastheer de plechtigheid. Hij 
is verheugd dat de beide organisaties 
elkaar over de grens gevonden hebben 
en gezamenlijk de Duits-Nederlandse 
promotie in samenwerking met de 
EUREGIO hebben opgepakt en zodoende 

meer lopers uit de buurlanden hebben 
mogen verwelkomen. “Dit is precies 
het juiste voorbeeld van de Europese 
subsidieprogramma's en de opdracht 
van de Euregio's. Uit handen van de 
wedstrijdleiding van de Enschede 
Marathon, Sandra Melief en van de 
Volksbank Münster Marathon, Michael 
Brinkmann, ontvingen de prijswinnaars 
hun prijzengeld met een boeket bloemen.
 
VROUWENKLASSEMENT:
Tijd Münster + tijd Enschede = EUREGIO 
combi klassement
1e plaats: Judith Gorschlüter uit Münster 
3:42:52             3:48:06             7:31:47
2e plaats: Godelieve Pieper uit Schalkhaar 
3:56:50             3:55:47             7:57:21
3e plaats: Uta Sander uit Lingen
4:28:12             4:13:51             8:47:28
 
MANNENKLASSEMENT:
1e plaats: Steffen Mihsler uit Münster 
3:00:05             2:48:31             5:48:57
2e plaats: Richard Evering uit Enschede 
3:00:20             2:58:28             5:59:12
3e plaats: Max Heyer uit Münster                  
3:08:20             3:23:14             6:33:21
 
Aan een feestelijk gedekte tafel met 

Twentse Krentewegge en koffie, alcohol-
vrije drankjes en gezonde voeding 
werden vervolgens de wedstrijduitslagen 
besproken en informeel nagepraat met 
de organisaties en prijswinnaars. Met 
twee korte films van beide evenementen, 
werd opnieuw de marathon herbeleefd. 
De winnaars prezen de prachtige grens-
overschrijdende samenwerking en het  
geslaagde project en wensten een voort-
zetting in de komende jaren.
 
Iedereen was het erover eens om dit 
succesvolle concept te handhaven. Er 
komt een nieuw EUREGIO- klassement 
voor alle deelnemers die in 2023 zowel 
op de marathon in Enschede (16 april 
2023) als op de marathon in Münster  
(3 september 2023) van start gaan en 
die zich meteen vooraf in Enschede voor 
beide evenementen inschrijven.
 
Namen bij de foto: v.l.n.r.: Goedelieve 
Pieper, Uta Sander, Judith Gorschlüter, 
Sandra Melief / Stichting Enschede 
Marathon, Steffen Mihsler, Michael 
Brinkmann / Volksband-Münster-
Marathon, Max Heyer, Richrd Evering, 
Christoph Almering / EUREGIO.

BEPT geeft info over Twekkelerveld aardgasvrij
KOPLOPERS ZOEKEN BUREN

Twintig bewoners (koplopers genoemd)  
met een eigen huis, uit heel Twekke-
lerveld, hebben samen met de 
gemeente, de woningbouwcorporaties 
en Coöperatie Enschede Energie (CEE) de 
afgelopen twee jaar hard gewerkt aan 
het aardgasvrij maken van de wijk. Dat 
betekende eerst elkaar leren kennen en 
oud zeer opruimen Daarna onderzoeken 
en praten over allerlei mogelijkheden, 
over isoleren en over financieren. De 
twee BEPT-vertegenwoordigers zijn ook 
koploper vandaar dat dit stuk onder de 
BEPT-vlag staat.

EINDELIJK ECHTE ACTIE!
Nu gaan we samen met de CEE over tot 
actie, zeker gezien de huidige situatie. 
Wat moet er gebeuren aan jouw huis om 
het aardgasvrij te krijgen, om veel minder 
CO2 uit te stoten? Isoleren en dan de 

overstap naar een andere manier van je 
huis verwarmen, douchen en koken. En 
natuurlijk hoe dit te financieren.
 
Er zijn 5 categorieën huizen in 
Twekkelerveld:
A. huizen bouwjaar voor 1920
B. huizen bouwjaar tussen 1920 en 1945
C.  rijtjeshuizen (inclusief appartementen) 

bouwjaar tussen 1945 en 1980
D.  hoekhuizen, 2-onder-1 kap, 

vrijstaande huizen bouwjaar tussen 
1945 en 1980

E.  huizen (inclusief appartementen) 
bouwjaar na 1980

Het onderscheid heeft te maken met  
verschillende bouwkenmerken (bijvoorbeeld 
wel of geen - geschikte - spouwmuur) 
die maken dat er andere oplossingen 
bij het verduurzamen in beeld kunnen 
komen.

WAT GAAN WE DAN DOEN? 
Voor elk van deze 5 categorieën gaan de 
koplopers de komende weken op zoek 
naar 10 “buren”. Twekkelervelders met 
een eigen huis die serieus stappen wil 
gaan zetten in het verduurzamen van 
hun huis. Op deze manier verzamelen 
we data om later meer buren op weg te 
kunnen helpen.

De eerste stap is een GRATIS MAATWERK-
advies van een onafhankelijke adviseur. 
De koplopers hebben deze adviseurs 
benadert. Op 25 oktober maken de 
50 buren een afspraak met één van 
de adviseurs. Deze avond zullen ook 
financieringsmogelijkheden worden aan- 
gereikt en toegelicht. Indien er in het 
vervolg van het traject behoefte ontstaat 
aan gezamenlijke inkoop dan gaan we 
dat faciliteren. Offertes, die natuurlijk 

ook van een eigen aangedragen bedrijf  
kunnen komen, worden door de advi-
seurs beoordeeld. Op deze manier worden  
de 50 buren op weg geholpen om uitein-
delijk hun huis aardgasvrij te maken.

DE COÖPERATIE ENSCHEDE ENERGIE  
EN DE KOPLOPERS/BEPT
De afgelopen jaren hebben we als 
koploper/BEPT gemerkt dat er veel 
Twekkelervelders bezig zijn met dit 
onderwerp. Er zijn buren die het al 
helemaal voor elkaar hebben, die 
vragen hebben, die verstrikt raken in de 
mogelijke oplossingen en de financiering. 
Ben je geïnteresseerd in het traject dat 
we nu starten, meld je dan per mail bij 
de CEE - info@enschede-energie.nl; geef 
je naam, adres (en categorie huis) en 
telefoonnummer door.

5

Samen goed in je vel is de slogan van het 
Sport- Beweeg- en Leefstijlakkoord van 
Enschede. Een veilige sportomgeving 
hoort hierbij. Op dit te creëren bij 
verenigingen hebben acht personen uit 
de sport en cultuur sector de opleiding 
Vertrouwenscontactpersoon gevolgd. 
Alle deelnemers hebben de cursus van 
NOC*NSF succesvol afgerond. 

Via Sportaal konden verenigingen 
zich aanmelden voor de opleiding 
tot Vertrouwenscontactpersoon. De  
deelnemers zijn door middel van 
rollenspellen en casuïstiek aan het 
werk gezet. ‘Erg nuttig om op deze prak- 
tische manier met elkaar aan de slag te 
gaan’, aldus een van de deelnemers. Na 
het volgen van de cursus Vertrouwens-
contactpersoon zijn de deelnemers in 

staat het onderwerp sociale veiligheid 
en seksuele intimidatie aan de doel-
groepen te kunnen presenteren, een 
vertrouwelijk gesprek voeren met 
klager, beschuldigde, bond of vereniging 
en kan omgaan met vertrouwelijkheid, 
weerstanden en emoties.

Een vertrouwenscontactpersoon is een  
belangrijke schakel in een sportvere-
niging; het geeft sporters de kans om  
melding te maken en steun te 
zoeken. In de scholing Vertrouwens-
contactpersoon geven we jou de juiste 
informatie en kennis waardoor jij 
deze rol op je kan nemen binnen de 
vereniging.

‘‘We zijn ontzettend tevreden dat 
er zoveel verenigingen zich hebben 

opgegeven om deel te nemen aan 
deze opleiding Het draagt bij aan een 
Positieve Sportcultuur. In oktober 2022  
zal er weer een opleiding worden 
georganiseerd in Enschede. Ook hier-
voor staan er al een zestal verenigingen 
op de lijst’’: aldus Mattijs van den Berg.

De opleiding wordt aangeboden vanuit 
het Sport-, Beweeg- en Leefstijl-
akkoord Enschede en georganiseerd 
door Sportaal. Voor meer informatie kan  
contact worden opgenomen met  
Mattijs van den Berg via m.vandenberg 
@sportaal.nl.

8 nieuwe gecertificeerde vertrouwenscontactpersonen bij Sportaal
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In de hitte van onze zomer,waren de 
Tuffelkroepers actief aanwezig bij de  
opening van de ‘pluktuin’ van de zorg- 
boerderij én onlangs ook bij de buurt-
camping op het Rigtersbleek terrein.

Mickey en Minnie kregen weer vele 
lachende gezichtjes te zien én werd 
er dankbaar gebruik gemaakt van de 
aangeboden maskertjes. Diezelfde avond  
was er een verklede kinderdisco - 
waarbij de maskertjes goed van pas 
kwamen. Inmiddels hebben we ons  
50 jarig jubileum uitje uitbundig gevierd 
bij De Waarbeek. Hierbij werd om 11 uur 
een ‘‘bots" wedstrijd georganiseerd.

Waarbij onze Kay de gelukkige winnaar 
werd, met maar liefst 69 actieve bot-
singen! Bovenal was het een prachtige 
zonnige dag met een gezellige afsluiting 
voor de ‘oudere jongeren’ in BBQ stijl.

Graag willen we dit een structureel 
karakter geven aan de Tuffelkroepers. 
Hiervoor gaan we verder sparen met een 
activiteiten potje. We hebben intussen 
een schitterende derde Sinterklaas outfit, 
met evenzoveel verschillende Pieten 
kostuums bij elkaar gespaard. De scholen 
hebben ons intussen alweer benaderd 
voor deze happening. Vrijwel de meeste 
huisadressen hadden belangstelling voor 

een hernieuwde afspraak, omdat er een 
waarlijk sinterklaasfeest werd gevierd 
met oprechte figuranten zoals voetbal, 
dans, boks, muziek en voorlees pieten! 
Ook hadden de speeltuinen wederom 
interesse hiervoor.

Omdat er extra materiaal én mensen 
beschikbaar zijn, hebben we hiervoor 
meer mogelijkheden! Dus bekijk vanaf 
half september de Facebook pagina 
van de Tuffelkroepers hieromtrent. De 
opbrengst komt geheel ten goede voor 
de activiteiten van de Tuffelkroepers!
Momenteel gaan we in gesprek met 
diverse disciplines,om enkele leuke 

jongeren activiteiten in onze wijk, 
realiseerbaar te maken. Hopelijk kunnen 
we in September en/of Oktober al wat 
leuks organiseren, voordat de Haloween 
medewerking bij de speeltuinen Kozak-
kenpark én Heelal met Livio start.

Tevens gaan diverse leden, geheel 
vrijwillig, medewerking verlenen aan het 
traditionele Textielbeat evenement op  
25 september a.s..

Nogmaals, bekijk onze FB pagina de 
Tuffelkroepers! 

Alaafff

Alzheimer Café maandag 3 oktober 
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: Wat moet je regelen?

Deze avond zal Marian ten Thij, 
maatschappelijk werker De Posten, 
onze gastspreker zijn. De volgende 
punten zullen aan de orde komen:
(levens)testament, volmacht, mentor, 
bewindvoering, Wat moet je wanneer 
regelen? Welke rechten hebben 
vertegenwoordigers? Wie geef je 
vertrouwen?

Er zal ook schriftelijke informatie (van 
Alzheimer Nederland) aanwezig zijn. 

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 3 oktober weer te 
mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet,

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

Alzheimercafé: wat moet je regelen bij dementie 

Tuffelkroepers 50 jarig jubileum
EN OOK DE HELE ZOMER ACTIEF
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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. 
26 september 

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.

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 
gelegenheid 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 €2,50 per stuk, de 
briefjes voor de hoofdprijs kosten €1,50 
per stuk. De hoofdprijs is tijdelijk 2x 
€27,50 . Zaal open 18.30 uur.
16 en 23 september

BURENDAG
Zondag 25 september organiseert 
speeltuin ’t Heelal i.s.m Oranjefonds en 
Douwe Egberts een gezellige dag voor 
de buurt. Voor de kinderen zijn er diverse 
luchtkussens, voor de volwassenen 
word er een zeskamp georganiseerd.
Hiervoor kunt u zich opgeven met een 
team van 5 a 6 personen. Dat kan tot 
uiterlijk 22 september via de mail van 
de speeltuin: speeltuinheelal@hotmail.
com. Kom gezellig allemaal meedoen, 
uiteraard staat de koffie en de thee 
klaar. Aanvang 11.00 uur, het eindigt 
rond 16.00 uur.

HALLOWEEN
Noteer alvast in uw agenda: 30 oktober. 
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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 7 oktober

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

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Met gratis hapjes, 
koffie/thee en een kleine bingo
Entree: €3,00. Zaal open 18.30 uur
Aanvang 19.30 uur.
17 september en 1 en 15 oktober

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

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

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

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

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

DINSDAG 
14:30-17:00 -  Circus Tijdgeest 

Workshop (zie maandag)

19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

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

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,-

OPEN DAG 
Zaterdag  1 oktober OPEN DAG  van 
10.00 tot 15.00 uur, kom langs voor een 
praatje, koffie, thee en wat lekkers!

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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Het ruimt weer lekker op 
in Het Zonnehuuske

We zijn er weer. De vakantie is 
afgelopen en de bezigheden in Het 
Zonnehuuske zijn weer in volle gang. 
Echt rustig beginnen zit er voor ons 
niet in, maar wat heerlijk om weer 
bezig te mogen zijn.

Voor de vakantie hebben we nog 
mensen blij mogen maken met nieuwe 
badkleding en zwemspulletjes.

Uiteraard hebben we ook de jarige 
kindjes in de vakantie kunnen 
verblijden met een verjaardagscadeau. 
Het is en blijft ontzettend leuk om 
deze cadeautjes te maken. Het pakket 
zelf ziet er altijd al feestelijk uit, daar 
worden we zelf ook blij van.

Als kers op de taart konden wij nog  
verschillende zomerpakketten verdelen  
met behulp van het wijkbudget, waar 
we zeer dankbaar voor zijn. 

Het zomerpakket was voor zowel de 
iets oudere als de kleinere kinderen. 

Het is heerlijk om de verrassende 
blik van de ouders als de prachtige, 
enthousiaste kinderen te zien die 
dan onverwachts een mand met  
verschillende spelletjes, knutselspullen 
en speelgoed voor de vakantie mochten 
ontvangen. Echt fantastisch!

Na onze vakantie mochten we al 
verschillende donaties ontvangen, 
waaronder kleding, voedsel, diverse 
spulletjes en zelfs een pak met 
kraskaarten, ontzettend bedankt lieve 
donateurs. 

Het klinkt nu misschien nog wat 
vroeg, maar we hebben zelfs al wat 
kerstspullen gekregen en langzaam-
aan gaan we ook hier al mee bezig. 

Inmiddels is de eerste ophaal 
van All4free al geweest bij Het 
Zonnehuuske en ook daar heeft 
men niet stil gezeten. In de vakantie 
konden de kinderen, die niet via 
andere organisaties schoolspullen 

krijgen, zich aanmelden hiervoor. Ook 
ontving Het Zonnehuuske een bericht 
van iemand in nood en haar zoon had 
nog wat spulletjes nodig, maar vooral 
schoenen. Gelukkig konden we deze 
nog op tijd bij haar krijgen. Hoe fijn dat 
ook deze kinderen met hun nieuwe 
tas en schoolspullen het nieuwe 
schooljaar kunnen beginnen.

Direct na de vakantie kwamen de 
aanvragen alweer binnen. Gevarieerd 
van kleding tot aan bestek en pannen. 
Soms lukt het niet altijd dezelfde dag, 
maar uiteraard doen we ons uiterste 
best om deze mensen zo goed en snel 
mogelijk te kunnen voorzien.

Heeft u een vraag, wilt u iets 
doneren of heeft u misschien zelf 
iets nodig? Neem gerust contact met 
ons op. Iedere dinsdag, woensdag 
en donderdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur is Het Zonnehuuske 
geopend. Buiten deze tijden bent u 
ook welkom, maar dan op afspraak. 

Iedere woensdagmiddag zitten wij in  
‘t Proathuus, ook hier bent u van harte 
welkom. Het brengen van donaties 
gaat uiteraard in overleg, soms zijn  
we nou eenmaal iets drukker en komt 
het ons dan beter uit.

Wij gaan weer lekker verder aan de 
slag en genieten van al het moois wat 
we nog kunnen doen voor elkaar.

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

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

Afgelopen zaterdag 9 juli kregen 20 
cursisten van de IVN afdelingen Enschede 
en Haaksbergen hun officiële diploma 
IVN LandschapsGids uitgereikt. Dit alles 
vond plaats onder genot van een hapje 
en een drankje bij Captain Jack in Buurse. 
Het werd een feestelijke afsluiting van 
een gezellig en leerzaam jaar met 12 
theorielessen en 12 praktijklessen in de 
natuur rond Enschede en Haaksbergen.

Coronamaatregelen zorgden ervoor dat 
de opleiding gaandeweg hier en daar 
wat aangepast moest worden. Sommige 
theorielessen werden digitaal gegeven, 
wat nieuw was voor zowel docenten 
als cursisten. Het ging wonderwel goed. 
Excursies werden uitgesteld, of konden 
door cursisten slechts in tweetallen 
gelopen worden met een door de 
docent gemaakte beschrijving. Ook 
moesten nieuwe data voor excursies 
gepland worden vanwege storm Eunice. 
Bepaalde excursies konden niet in het 
bos plaatsvinden.

IVN Enschede en IVN Haaksbergen zijn 
er samen toch in geslaagd om 20 nieuwe 
gidsen op te leiden. Hierdoor worden de 
afdelingen Haaksbergen en Enschede 
uitgebreid met nog meer enthousiaste 
actieve vrijwilligers.

Doel van IVN is om liefde en kennis 
voor de natuur door te geven via 
natuureducatie en natuurbeleving. 
Door samen kinderen een bijzondere 
natuurbeleving te geven. Door educatieve 
schoolwandelingen te begeleiden, in het 
Brunink, in het Grintenbosch. Door te 
helpen bij de landelijke IVN Slootjesdag 
en Heemtuindag. Door leerlingen van het 
Voortgezet Onderwijs te betrekken bij 
de natuur. Door bij publiekswandelingen 
de bijzondere stukjes Twentse natuur 
te laten zien op voormalig vliegveld 
Twenthe of bij de Hagmolenbeek. Of door 
gewoon samen een eind te wandelen en 
bewust te worden van wat er onderweg 
allemaal voor moois te zien, te horen en 
te ruiken is.

IVN is trots op dit mooie resultaat. Reden 
ook om voor het komende seizoen 
2022/2023 in september te starten met 
een nieuwe opleiding om weer nieuwe 
LandschapGidsen op te leiden. Samen 

met deze gidsen wil IVN nog meer 
mensen bij de natuur betrekken en jong 
en oud laten beleven hoe leuk, leerzaam, 
gezond en belangrijk onze natuur is!

Diploma-uitreiking 20 landschapsgidsen



Theater on tour: fietstocht langs unieke 
en verrassende voorstellingen 

Op zaterdag 17 en zondag 18 september 
vindt Theater on Tour plaats. Dé 
fietstocht met verrassende theater- en 
muziekvoorstellingen op bijzondere 
locaties in en rondom Enschede.

TWEE FIETSROUTES
Fietsers kunnen twee verschillende 
routes fietsen die langs verschillende 
unieke plekken gaan aan de west- of 
zuidkant van Enschede. Beide routes 
starten en eindigen dit jaar in het 
Festivalhart het Volkspark.“Voor 
nieuwe studenten in Enschede is dit 
een perfecte manier om je stad te 
leren kennen” vertelt Ellen Peters van 
Concordia. 

ROUTE WEST
Na de start in het Volkspark voert deze 
route je langs IJsbaan Twente, Twekkelo 
en de Usseler Es om weer te eindigen 
in het Volkspark. Deze route heeft 
een totale lengte van 17,6 km. Tijdens 
deze route zijn de volgende acts te 
bewonderen:
•  La Isla Bonita neemt het publiek 

tijdens de Mikadoshow mee in een 
strijd tegen de tijd. Deze fysieke pop-
up performance op rolschaatsen is 
geïnspireerd door de kleurrijke Japanse 
spelshows.

•  EnTrainment is een bijzondere cross-
mediale voorstelling van Yannick 
Wandel, die je een unieke plek op een 
nieuwe manier laat bekijken en horen. 
EnTrainment is speciaal gemaakt voor 
Theater on Tour in het kader van Cross-
TIC, een traject dat dit jaar is opgestart 
in Twente om het productieklimaat 
voor cross-mediale kunstenaars 
te versterken. De nadruk ligt op de 
combinatie van technologie, innovatie 
en creativiteit.

•  Lavalu is componist, songwriter en 
zangeres en schenkt leven aan de 
noten en woorden die ze schrijft tijdens 
het creëren van een samensmelting 
tussen klassieke- en popmuziek.

ROUTE ZUID
Ook deze route start in het Volkspark 
waarna je vertrekt in de richting van 
Landgoed de Helmer, Laag van Usselo en 
de Oude Wielerbaan om vervolgens ook 
weer in het Volkspark te eindigen. Deze 
route heeft een totale lengte van 18,7 
km. Op deze route kom je de volgende 
acts tegen.
•   Amenti Theatre Company creëert 

neo-mytisch danstheater waarbij 
oude mythes en verhalen worden 
getransformeerd naar nieuw materiaal.

•  Keep calm and Kelly on, een knotsgekke 
komische solovoorstelling waarin 
sopraan Kelly Poukens (Nationale 
Reisopera) vertelt en zingt over het 
vak. Hoe makkelijk is zingen en acteren 
eigenlijk?

•  De percussiegroep XTRO combineert 
theater en dans met nieuwe, 
hedendaagse muziek. Tijdens Theater 
on Tour maken ze muziek op materialen 
die ze vinden in de omgeving.

IN HET FESTIVALHART 
Het Volkspark vormt dit jaar het 
festivalhart van Theater on Tour. “Op 
deze locatie worden de fietsers dus ook 
getrakteerd op verschillende acts. Hier 
ontmoet iedereen elkaar voorafgaand 
aan de tour maar ook na afloop om 
gezellig na te praten, te chillen en te 

genieten van verschillende optredens” 
vertelt Peters. In het Volkspark vind je 
onder andere:
•  Flamenco sin Fronteras neemt je 

mee met prachtige poëzie, muziek en 
fascinerende ritmes. 

•  VierBijVier, misschien wel het 
bekendste Enschedese DJ Collectief dat 
jaren geleden, house, disco en techno 
in een nieuw jasje onder de aandacht 
heeft gebracht.

•  ‘Mooiste Liedjes’ presenteert hier 
Lateesha, in een programma waar 
singer-songwriters eigen liedjes laten 
horen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Per dag (17 of 18 september) en per route 
(west of zuid) zijn er drie verschillende 
startmomenten; om 10.30 uur, 11.45 
uur en 13.00 uur. Je start telkens in het 
Volkspark.

Tickets koop je per dag, per route en per 
tijdslot voor € 22,50 per persoon. Ben je 

jonger dan 36 jaar, dan betaal je slechts 
€17,50 . Kinderen tot 13 jaar fietsen 
gratis mee. De kaarten kunnen alleen 
online gekocht worden. 
Als bewijs van deelname ontvang je op 
de dag zelf een polsbandje.

Aanvullend op een ticket voor de 
fietstocht kan er een arrangement 
worden bijgeboekt. Een goedgevulde 
knapzak met een heerlijke lunch van 
Appeltjes van Oranje voor onderweg. 
Geen fiets? Geen nood! Ook dit jaar kun 
je een toerfiets, E-bike of E-chopper 
huren om mee te toeren tijdens Theater 
on Tour.

Theater on Tour is een samenwerking 
tussen Concordia & Wilminktheater en 
Muziekcentrum Enschede, en wordt 
mede mogelijk gemaakt door Gemeente 
Enschede.

Meer informatie en tickets: www.
concordia.nl/specials/theater-on-tour
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Tijdens de maandelijkse inloop-
spreekuren op locatie geven OV-
ambassadeurs advies en tips aan 
55-plussers over het reizen met 
trein of bus. Zo helpen zij hun 
leeftijdsgenoten langer zelfstandig 
te reizen en kan men zelf ervaren dat 

reizen met het openbaar vervoer niet 
moeilijk is. Voor sommige mensen 
is het al even geleden dat ze gebruik 
gemaakt hebben van het openbaar 
vervoer. Door de OV-ambassadeurs 
te bevragen en door te doen, blijkt het 
allemaal mee te vallen! Een uitje naar 

familie of een bekende, een bezoek 
aan het museum of een controle in 
het ziekenhuis is dan geen probleem 
meer. 
  
Wanneer: woensdag 5 oktober 2022 
Hoe laat: 10.00 - 11.30 uur
Waar: Bibliotheek Enschede, 
Pijpenstraat 15, Enschede  

TELEFONISCHE SPREEKUREN  
Neemt u liever telefonisch contact op, 
dan kunt u bellen met een van de OV-
ambassadeurs tijdens het telefonisch 
spreekuur. Dagelijks zitten zij klaar 
om telefonisch of via beeldbellen 
OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn 
bereikbaar op: 038 - 303 70 10.   
Ma t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur   
Di en do van 13.30 tot 15.00 uur   
Ma en wo van 18.30 tot 20.00 uur   

Voor meer informatie en alle 
activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-
ambassadeur.   

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

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

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
INLOOPSPREEKUUR OV-REISADVIES   



 

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

W
W

W
.A

U
T

O
M

A
IK

E
L

.N
L

Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

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

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!

www.dekunstgebitmakerij.nl

G. J. van Heekstraat 408 7521 EN Enschede 

info@dekunstgebitmakerij.nl

Is uw kunstgebit gebroken of is er een tand uit? 

Bel dan direct  06 - 38 66 20 99 

Of kom naar het tandtechnisch laboratorium!

“Vanaf nu kunt u 

ook voor een 

nieuwe prothese 

bij ons terecht!”

Voor advies, reparatie en correctie van uw prothese

“Meer dan 38 jaar ervaring
 in de tandtechniek”

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

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

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

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

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

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

SIV/o 
HAi. 

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

KNIPPEN € 13,00

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

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

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

TEL: 053 8513168 

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN EN ACTIES 

KNIPPEN  €13,50

T/M 12 JAAR  €10,50

KLEUREN VANAF  €27,00

Jouw huis verkopen? 

Gerald helpt je graag om het maximale uit  

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

of mail naar gerald@extramakelaars.nl

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
TWEKKELERVELD

053 4304 304  extramakelaars.nl
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Misschien herkent u deze verschijnselen 
wel : Pijn tijdens het lopen in de voet, kuit, 
dijbeen of bil en kramp of een moe gevoel 
in de benen. De klachten verdwijnen 
als u stilstaat maar loopt u verder dan 
beginnen de klachten opnieuw.

Een blessure tijdens je vakantie is het 
De kans is dan vrij groot dat u last hebt 
van 'etalagebenen'. Dit is een vaatziekte  
die zich kenmerkt door vernauwing 
(slagaderverkalking) van de bloedvaten  
in en naar de benen. Claudicatio Inter-
mittens wordt ook wel ‘etalagebenen’ 
genoemd. 

Vroeger was de oplossing uiteindelijk 
vaak een dotterbehandeling of operatie. 
Gelukkig is er nu een alternatief: loop-
training bij de fysiotherapeut. 

Als u etalagebenen heeft dan is het 
belangrijk om de doorbloeding in de 
benen zo goed mogelijk te houden. 
Blijven bewegen is daarbij erg belangrijk, 
ook als lopen pijnlijk is. Daarnaast wordt 
geadviseerd om te stoppen met roken 
en gezonder te eten om in de toekomst 
hart- en vaatproblemen te voorkomen. 
Vooral als u op deze punten uw leefstijl 
aanpast, verminderen de klachten.

Looptraining biedt uitkomst voor veel 
patiënten. Daarbij leert men op een 
goede manier te lopen (bijvoorbeeld door 
hun voet goed af te rollen) en ook om 
soms door de pijn heen te lopen. 

De ervaring met de looptraining 
leert dat een aanzienlijk deel van de 
deelnemers vrij snel vooruitgang merkt. 
Zij zijn daardoor ook positief over de 

looptraining, vooral als ze hiermee een 
operatie kunnen voorkomen. 

Jarno Scherphof van fysiotherapie de 
Bleek is specialist op het gebied van 
looptraining bij etalagebenen. Naast dat 
hij de nodige ervaring en cursussen heeft 
gevolgd op het gebied van deze klachten 
is hij ook kartrekker vaatklachten bij het 
Chronisch Zorgnet. 

Mocht u meer over deze klachten en de 
behandeling hierbij willen weten neem 
dan contact op met Jarno Scherphof via 
het telefoonnummer: 053-4358992 of 
kijk op onze website www.fysio-debleek.nl

Fysiotherapie de Bleek/
Gezondheidscentrum Twekkelerveld 
Tel: 053 4358992

Aanmelden collecteren Dierenbescherming
Rondom Dierendag, 4 oktober, is de 
jaarlijkse collecte. Wie heeft er tijd 
en zin om rond Dierendag een paar 
uurtjes te collecteren? Dit jaar is de 
collecte van maandag 3 oktober tot 
en met zaterdag 8 oktober. U kunt 
bijvoorbeeld ook samen met iemand 
lopen, dat is gezellig en motiverend 
om er samen op uit te gaan voor een 
goed doel of samen met uw kind[eren] 
collecteren.

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 
dierenambulance 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 teonderzoeken 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 
donateurs en van de opbrengst van de 
jaarlijkse collecte rond Dierendag.

Heeft u hart voor dieren en bent u bereid 
om u in te zetten voor dierenwelzijn, 
meldt u dan aan als collectant. U mag 
collecteren van 10.00 - 20.00 uur. Dat 
alle kleine beetjes helpen bewijst het 
fantastische bedrag van vorig jaar, dat 
is opgehaald in de wijk Twekkelerveld 
en op de Universiteit Twente, namelijk
€2025,13. Dit is wat er contant in de 
collectebussen zat en wat mensen 
gedoneerd hebben via de QR code!

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

Namens het collecteam,
Elisabeth Lagendijk.

Fysiotherapie de Bleek - Etalagebenen

Dit jaar bestaat DCW, het sociaal 
ontwikkelbedrijf van gemeente 
Enschede, 50 jaar. Een mooie aanleiding 
om iedereen de gelegenheid te geven 
een kijkje achter de schermen te nemen 
bij de verschillende activiteiten (onder 
andere textiel, assembleren, groen en 
verpakken). Op zaterdag 17 september, 
van 10.00 tot 15.00 uur opent DCW 
haar deuren aan de Spoordijkstraat 
132 voor het publiek. Het programma 
biedt voor ieder wat wils.

BEZOEKEN EN BELEVEN.
Tijdens de open dag kunnen bezoekers 
de verschillende units bezoeken en 
beleven. Zij kunnen onder andere 
genieten van een proeverij met 
hapjes met ingrediënten uit de eigen 
Enschedese Groeituin, meewerken 
op de afdelingen, zelf een eenarmige 

robot (cobot) programmeren, een tas 
versieren en de vele mogelijkheden van 
de 3D-printer ontdekken.

Aan de kinderen is ook gedacht: voor 
hen is er een ballonnenclown en zij 
kunnen zich laten schminken.

DCW MAAKT HET MOGELIJK
DCW staat voor Deze Combinatie 
Werkt. ‘Wij geloven dat iedereen, op 
zijn eigen manier, een toegevoegde 
waarde op de arbeidsmarkt heeft’, legt 
clustermanager Femke Koster uit.
‘DCW richt zich vooral op die ‘eigen 
manier’. Bijvoorbeeld door het 
bieden van begeleiding op maat of 
ondersteuning met behulp van moderne 
technieken. Onze doelstelling is dan 
ook om passend werk te bieden aan 
onze 500 medewerkers, bijvoorbeeld 

op het gebied van assembleren, in- en 
ompakken, textiel en groen. Door onze 
tevreden vaste klantenkring in binnen- 
en buitenland lukt ons dat ook. Dat is 
de combinatie die werkt. En daar zijn 
we trots op.’

ONTWIKKELINGEN
DCW heeft de laatste jaren niet 
stil gestaan; er zijn veel nieuwe 
ontwikkelingen, zoals de oprichting 
van DCW Werkroute, uitbreiding 
van werksoorten en bijvoorbeeld de 
totstandkoming van de Enschedese 
Groeituin. Ook zet DCW haar werk-
infrastructuur steeds meer in voor het 
trainen en ontwikkelen van een bredere 
doelgroep, zoals statushouders en
bijstandsgerechtigden.

Kom kijken, meedoen en proeven - Open dag DCW



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 17 september 2022 19:30 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 24 september 2022 19:30 uur
HORROR MOVIE SHOW - 
UITVERKOCHT
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 25 september 2022 16:00 uur
CRAZY SUNDAY:HANK & THE CRAZY 
JAZZMEN MET JOKE TROMP EN JUST 
THE 2 OF US
Henk Bakker, theaterdirecteur van 
Mystiek, heeft de krachten gebundeld 
met Joke Tromp, sinds The Voice 
Senior de vocale trots van Enschede 
en met de frontman van Jazzpodium 
de Tor Willem Habers en zijn gemalin 
Esther Hageraats. Samen brengen ze 
een middag de sfeer van New Orleans 
naar Enschede.

zaterdag 1 oktober 2022 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW - 
UITVERKOCHT
DE GRIEZELIG GEZELLIGE DINNER-
SHOW Hoeveel onheilspellende 
gebeurtenissen kun jij aan? Kom naar 

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

donderdag 6 oktober 2022 19:00 uur
MOORDSPEL
Jack’s Road House Ontrafel samen met 
je vriendengroep, familie of collega’s 
complotten bij dit Moordspel. Laat je 
meeslepen in een web van complotten 
en ontdek dat iedereen verdacht 
is. Leer elkaar nog beter kennen en 
kijk hoe goed jullie op elkaar zijn 
ingespeeld. De ideale avond wanneer 
je teambuilding met een bedrijfsuitje 
wilt combineren of een avond met je 
vrienden of familie om nog lang over 
na te praten.

zaterdag 8 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. 

zondag 9 oktober 2022 15:30 uur
NIXTIEK: JON AMOR’S KING STREET 
TURNAROUND (UK)
Vrienden van NiX presenteert : Jon 
Amor’s King Street Turnaround (UK) 
King Street Turnaround is een band 
rond gitarist Jon Amor (oa The Hoax) 
eind vorig jaar ontstaan en bestaat 
verder uit Jerry Soffe op de bas, Evan 
Newman op de keyboards en Tom 
Gilkes achter de drumkit. 

Programma Mystiek Theater

donderdag 8 september
15.15 uur Film Avec Amour et Acharnement

Première
15.30 uur Film Pink Moon Première
19.00 uur Film Avec Amour et Acharnement

Première
19.15 uur Film Pink Moon PREMIÈRE
20.30 uur Muziek Next Generation
20.30 uur Muziek Een muzikale reis door

wereld en tijd
21.15 uur Film Decision to Leave
21.25 uur Film Nope

vrijdag 9 september
15.15 uur Film Avec Amour et Acharnement
15.30 uur Film Decision to Leave
15.45 uur Film Pink Moon
18.55 uur Film The Princess
19.20 uur Film Le Sommet Des Dieux
19.30 uur Film Pink Moon
21.05 uur Film Nope
21.15 uur Film Avec Amour et Acharnement
21.30 uur Film Oldboy (ENG SUBS) Laatste

Vertoning

zaterdag 10 september
14.45 uur Film Alcarràs Laatste Week
15.00 uur Film Twente op Film: Zo Doo

Wiejleu Dat
15.15 uur Film Avec Amour et Acharnement
18.50 uur Film Encore
19.00 uur Film Pink Moon
19.10 uur Film Avec Amour et Acharnement
21.00 uur Film Decision to Leave
21.10 uur Film Drii Winter
21.30 uur Film Nope

zondag 11 september
13.00 uur Film Drii Winter
13.15 uur Film The Princess
13.30 uur Film Knor
15.15 uur Film Alcarràs Laatste Week
15.30 uur Film Avec Amour et Acharnement
15.45 uur Film Pink Moon
19.30 uur Film Lingui Laatste Week
19.45 uur Film Nope
20.00 uur Film Decision to Leave ENG subs

maandag 12 september
12.30 uur Broodje Cultuur Hansel und Gretel
15.00 uur Film Encore
15.15 uur Film Pink Moon
15.30 uur Film Twente op Film: Zo Doo

Wiejleu Dat
19.45 uur Film Avec Amour et Acharnement
20.00 uur Film Druk + inleiding en

nabespreking Cinementaal
20.00 uur Film Decision to Leave

dinsdag 13 september
14.45 uur Film Avec Amour et Acharnement
15.00 uur Film Decision to Leave
15.15 uur Film The Princess
19.30 uur Film Pride Movie with pride
19.45 uur Film Twente op Film: Zo Doo

Wiejleu Dat
20.00 uur Film Pink Moon

woensdag 14 september
14.45 uur Film Drii Winter
15.00 uur Film Lingui Laatste vertoning
15.15 uur Film Knor
19.30 uur Film Alcarràs Laatste Vertoning
19.45 uur Film Decision to Leave
20.00 uur Film Avec Amour et Acharnement

do 8 sep t/m wo 14 sep

deze week bij concordia: Artist in the world, 24/7, Creo collective en Koppelkunst.
Schoolvakanties 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

Al vele jaren zijn ze een groot succes in 
Theater Mystiek: de ‘‘Crazy Sundays’’.
Een middag met sfeer en gezelligheid 
met oude bekenden en nieuwe vrienden, 
gelardeerd met top livemuziek en een 
puike maaltijd. Goede tradities moet 
je koesteren. Dit jaar dus weer een 
aantal ‘‘Crazy Sundays’’ in Mystiek 
Theater in Enschede. De eerste ‘‘Crazy 
Sunday’’ van dit nieuwe seizoen op 
zondag 25 september is meteen 
een hele bijzondere. Henk Bakker, 
theaterdirecteur van Mystiek, heeft de 
krachten gebundeld met Joke Tromp, 
sinds The Voice Senior, de vocale trots 
van Enschede en met de frontman van 
Jazzpodium de Tor Willem Habers en zijn 
gemalin Esther Hageraats.

Samen brengen ze een middag de 
sfeer van New Orleans naar Enschede. 
New Orleans: een ware smeltkroes van 
culturen met een schat aan uniek erfgoed 
en trotse tradities. De bakermat van de 
hedendaagse muziek, door zijn unieke 
mengeling van Caraïbische ritmes, 
Europese harmonieën en de ‘blue notes’ 
die vanuit de blues samen de oorsprong 
vormden van de jazz, de rock ‘n’ roll en de 
pop. Daarnaast is New Orleans bekend 
om zijn keuken: een pittige mengeling 
van Creools en Cajun-eten. De Jambalaya, 
Dixie Chicken en Shrimp Gumbo (typische 
New Orleans gerechten) zullen dan ook 
niet ontbreken, deze middag.

HANK & THE CRAZY JAZZMEN 
Wist je dat de directeur van het Mystiek 
Theater Henk Bakker, voordat hij bij 
het theater begon, meer dan 20 jaar 

de drummer van de dixielandband The 
Hodge Podge Stompers uit Enschede 
was. Zo nu en dan kruipt het bloed 
waar het niet gaan kan en zoekt hij de 
beste muzikanten om lekker samen 
te musiceren. Emile van Pelt (piano), 
Jasper van Pelt (trombone), Jan Wouters 
(trompet), Peter Anders (bassist) en 
Adolf Robertus (klarinet). Zij nemen ons 
mee naar New Orleans met de muziek 
van o.a. Louis Armstrong, George Lewis, 
Capt. John Handy, Kid Thomas en vele 
anderen. Dus houd je van de oude New 
Orleans Jazz, dan mag je dit niet missen! 

JOKE TROMP
Bekend van The Voice of Holland senior, 
zal er deze middag samen met de band 
een groot succes van maken! Wat een 
zangeres!! Joke Tromp werd bekend 
door haar deelname aan The Voice 
Senior in 2019. Sindsdien is het hard 
gegaan. Met pianist/componist Maarten 
de Groot werkte ze samen, onder meer 
in de Kerstvoorstellingen van het 
Wilminktheater in Enschede.

JUST THE 2 OF US
Esther Hageraats en Willem Habers. 
Al Jaren een gouden duo, binnen en 
buiten de muziek. Esther zingt en Willem 
begeleidt haar op gitaar. Beide helemaal 
fan van New Orleans en de muziek die 
daar vandaan komt. Op het repertoire: 
een akoestisch cocktail van jazz, blues 
en ander moois.

Reserveren: www.mystiektheater.nl

Mystiek’s “Crazy Sunday”: 
een middag New Orleans 

in Enschede
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Naar buiten kijkend lijkt het net of de 
zomer maar eindeloos doorgaat maar 
het is toch echt september en het 
najaar gaat beginnen.

De Wijkbudgetcommissie heeft 
een aantal aanvragen ontvangen 
en deze zullen binnenkort worden 
afgehandeld o.a. jubileum 100 jarig 
’t Zwik en Proatbankje aan het Virgo 
pleintje hopen wij posities te kunnen 
beoordelen.

De Buurtcamping Noord-Twekkeler-
veld heeft in het laatste weekend van 
augustus plaatsgevonden en was een 
groot succes. Door inzet van talloze 
vrijwilligers uit de wijk werd er voor 
iedere camping deelnemer voor een 
hapje en drankje gezorgd en is er 
van alles en nog wat aan spelletjes 
geregeld. Het leuke tenten kampje was 
met verlichting etc. opgevrolijkt en gaf 
een mooi plaatje. Dat het weer ook nog 
met mooi zonnig en niet te heet weer 
bijdroeg was zeker meegenomen.

De Wijkbudgetcommissie is blij dat ze 
haar bijdrage aan deze mooie activiteit 
heeft kunnen leveren en hoopt dat dit 
het begin is van een mooie serie in de 
komende jaren.

Wij gaan deze maand weer met de 
commissie vergaderen en hopen 
dat er 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

Begin van een nieuw postzegeljaar
De Enschedese Philatelisten Vereniging 
heeft in het gebouw van Speeltuin  
’t Heelal tot ieders tevredenheid zijn 
plek gevonden.

De maandelijkse bijeenkomsten/ 
vergaderingen worden goed bezocht 
door onze leden en de veilingen 
lopen prima, zowel op de vereniging 
kavels als de door de leden zelf 
ingebrachte spullen wordt goed 
geboden en vele kavels vinden een 
nieuwe eigenaar(verzamelaar).

Ook voor niet leden is het mogelijk 
deze avond te bezoeken om 
bijvoorbeeld vragen te stellen wat U 

met Uw postzegels aan moet of als 
U een verzameling van een familielid 
heeft gekregen of geërfd. Er is vast 
wel een bestuurslid aanwezig die u 
daarmee kan helpen.

Onze eerstvolgende vereniging 
avond is op maandag 26 septem-
ber, daarna op 24 oktober en 
vervolgens altijd de 4e maandag 
avond van de maand (uitgezonderd 
feestdagen). Zaal is open om ca. 
19.00 en de vergadering starten  
we rond 20.15 ons adres is Speeltuin 
’t Heelal, Siriusstraat 5 (aan het 
einde van de Olieslagweg). 

Nederlandse nieuwtjes op post-
zegelgebied zijn op deze avond ook 
aan te schaffen via ons lid Henk 
Kölner van Post NL/Collect Club.

Speciale info van onze collega’s uit 
Gronau: Op zondag 18 september 
wordt er voor het eerst sinds Corona 
weer een Internationale Postzegel-
beurs gehouden, EUREGIO PHILA 
en wel in Gaststätte - Dinkelhof, 
Alstätterstrasse 86 in Gronau.

Er kan een tafel gereserveerd 
worden. Info via www.euregio-
phila.eu, de beurs is geopend van 
10.00 tot ca 14.00 uur. Wie weet 

zien we daar ook veel Enschedese 
postzegelliefhebbers.

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

Wij hebben natuurlijk ook een 
website: www.enschedese-
philatelisten-vereniging.nl hierop 
staat ook diverse info en data 
aangegeven

Hopelijk tot ziens!

Secretaris EPV 
Gerard Stegeman

Binnen de wijk Twekkelerveld/Rigters-
bleek staat onze kleinschalige woonvorm 
de Cypressenhof (Hengelosestraat 363), 
waar bewoners met dementie veilig 
kunnen wonen en hun herinnering het 
vertrekpunt is.

Voor deze woonvorm zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die ons komen 
ondersteunen. Vrijwilligers dragen 

op verschillende manieren bij, denk 
aan het wandelen met een bewoner, 
duofietsen met een bewoner, helpen 
bij de kerkdienst, individuele aandacht 
voor een bewoner, samen de bijbel of 
de krant lezen, helpen bij een activiteit 
of meedraaien in een huiskamer. Voor 
meer informatie of aanmelden kan u 
contact opnemen met Hetty Verdouw via 
h.verdouw@zorggroep-manna.nl.

Wie zijn ''wij'' vraag je je waarschijnlijk af?
''Wij'' is een groep dames, die elke week 
bij elkaar komt om samen te bewegen 
op muziek. We hebben een gymzaal tot 
onze beschikking en we kunnen nog wel 
een aantal nieuwe leden gebruiken! 
Of als je zelf geen interesse hebt, maar 
iemand weet die [weer] wil sporten, 
laat diegene een proefles komen doen. 
Samen sporten is bovendien gezellig. Je 

hoeft niet te wachten tot 1 januari of iets 
dergelijks, kom gewoon langs.

We sporten een uur op de maandagavond 
[19.00 - 20.00 uur] in de gymzaal aan de 
Schietbaanweg/hoek Weegschaalstraat. 
Douchen na afloop is mogelijk.

We beginnen met een warming-up, het 
middengedeelte bestaat uit been- en 

buikspieroefeningen en we sluiten af 
met countrydansen. Na dit uur hebben 
we alle spieren gebruikt en zijn onze 
hersenen ook getraind doordat we ons 
moeten concentreren op de maat van de 
muziek en de pasjes moeten onthouden 
die bij de countrydansen horen.

Leeftijd en ervaring zijn niet belangrijk, 
evenmin als je sportkleding. We dragen 

geen strakke pakjes, de kleding moet 
gewoon lekker zitten zodat je je vrij 
kunt bewegen. Plezier in bewegen staat 
voorop.

Opgeven of meer informatie bij Marion 
Eskes, 's avonds na 19.00 uur behalve 
op maandagavond. Het nieuwe seizoen 
start op maandagavond 5 september.
Telefoon: 0628269290.

De Cypressenhof van Manna

Wij zoeken dames voor ons sportclubje

Nieuws van de Wijkbudget Commissie Twekkelerveld

Op 27 augustus was er opnieuw deze 
zomer een Springkussen festival op 
het terrein van Ontmoetingspark 
Rigtersbleek.

Wederom was de belangstelling groot, 
het goede weer zorgde ervoor dat van de 
speciale Waterglijbaan door de kinderen 
veel gebruik werd gemaakt.

De Buurtkinderen die aanwezig waren op 
de Buurtcamping Noord-Twekkelerveld 
op het zelfde Rigtersbleek terrein 
konden die zaterdag ook van harte 
meespelen en genieten.

Er is met veel plezier van deze extra 
attractie gebruik gemaakt door de 
kinderen van onze wijk!

Springkussenfestival bij Ontmoetingspark Rigtersbleek
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Wereldmuziek concours Kerkrade: 
twintigduizend muzikanten uit dertig 
landen. De zon hoog aan de hemel, een 
fantastische sfeer in het stadion met 
fanatieke supporters, heel veel mooie
korpsen en een uitblinkend korps uit 
Enschede.

ZATERDAG 23 JULI 2022
Voor dat Show- &amp; Marchingband 
EVC naar Kerkrade vertrekt wordt er 
op sportpark Rigtersbleek nog een 
‘‘uitzwaai’’ repetitie gehouden. Onder 
toeziend oog van familie, vrienden en 
belangstellenden wordt nog 2 keer 
het te lopen parcours voor Kerkrade 
uitvoerig gerepeteerd. Aan het einde 
van het parcours, waarbij er halt moet 
worden gehouden voor de hoofdtribune 
van sportpark Rigtersbleek, wordt 
er flink geapplaudisseerd door de 
aanwezige toeschouwers. Dit geeft 
de muzikanten een gigantische boost 
voor de wedstrijd van morgen.
Voordat de instrumenten kunnen 
worden gepoetst en ingepakt is er 
nog een verrassing van de instructie. 
Om de uitstekende inzet tijdens de 
repetities van de afgelopen maanden 
te beklinken trakteerden zij de leden 
op een glaasje bubbels.

ZONDAG 24 JULI 2022
Na maandenlang van intensieve 
voorbereiding was het dan eindelijk 

zover. ‘s Morgens om 07:00 uur staat 
Brookhuis busreizen uit Oldenzaal 
voor de deur. Samen de instrumenten 
en uniformen natuurlijk een paar 
koude blikjes frisdrank, bier en wijn 
voor de terugweg stappen we in de 
bus. Allemaal de nieuwe poloshirts 
aan, met onze 12 nieuwe sponsoren 
er opgedrukt en dan gaat het richting 
Kerkrade.

Voor dat we afreizen naar het 
parkstad Limburg stadion in Kerkrade, 
bereiden we ons nog even voor in 
Multifunctioneel Centrum ‘de Auw 
Sjoeël’ te Ubachsberg, een klein dorpje 
net buiten Kerkrade. Inmiddels zijn de 
kopjes en gedachten allemaal richting 
concentratie en voorbereiding en leven 
we allemaal in onze eigen bubbel om 
ons optimaal voor te bereiden. Even 
inspelen met ‘Gabriëlla’s sang’ waarbij 
de emoties van de afgelopen maanden 
bij velen eruit kwamen. Terug in de bus 
om te vertrekken naar het Limburg 
park stadion, waarbij we de laatste 
instructies krijgen van Peter, Mark 
en Daniël. Dit met name vanwege 
de enorme warmte. In het stadion is 
het op het moment ruim 30 graden 
en dit vergt met alle spanningen en 
indrukken de nodige concentratie om 
oververhitting tegen te gaan. Inmiddels 
staan we klaar voor de hekken van het 
stadion, nu moet het gaan gebeuren na

maandenlang intensieve voorbereiding 
in weer en wind, met veel emotie, en 
nieuwe ontstaande vriendengroepen, 
is dit het moment waar we naar toe 
hebben geleefd.

We stappen het veld op dat net als 
fluweel onder de zolen van onze 
schoenen voelt. De sfeer die loskomt 
zodra we rechts het veld op marcheren 
richting de startlijn is gigantisch en niet 
in woorden te beschrijven. Na een kort 
intromoment, mogen we starten met 
onze 2 Engelse marsen. Na wat kleine 
richtingsprobleempjes bij de start 
maken we dat na de eerste counter 
ruimschoots goed. Nadat we de speciaal 
ingestudeerde “Japanse” bocht 
inzetten gaat het publiek helemaal uit 
zijn dak. Na wederom een counter en 
een bocht, maken we ons op voor een 
slow - pass ook deze komt helemaal 
uit de verf. Het publiek zweept ons zo 
op dat we boven ons zelf uitstijgen en 
een muzikaal fantastisch optreden op 
de mat neerzetten. Na het verplicht 
halt houden en weer voorwaarts gaan, 
stoppen we met onze mars, en zetten 
direct het intro in van het nummer van 
de Limburgse band Rowwen Hèze ‘het 
is een kwestie van geduld’ met daarna 
meteen het Limburgs Volkslied. Dit 
was Kippenvel, het hele stadion begon 
mee te zingen met deze 2 nummers.

We zijn klaar, het zit erop en de emotie 
bij iedereen komt los. Nu is het lange 
wachten begonnen en is het tijd om 
naar al die mooie andere korpsen te 
kijken en complimenten te ontvangen 
van de vele meegereisde supporters 
en andere bekenden van EVC. Nog 
1x het uniform aan voor de grote 
finale met prijsuitreiking. Nog 1x over 
dat prachtige veld lopen met deze 
fantastische club. De finale is aan de 
gang en de uitslag: GOUD voor Show- & 
Marchingband EVC, met een score van 
82,75 mars first divisie én daarmee zijn 
we 5e op de wereld ranking!

Wat een topprestatie, een meer dan 
verdiende gouden plak voor deze 
fantastische groep muzikanten. U 
begrijpt dat we een fantastische reis 
terug hadden en nog tot in de late 
uurtjes zijn doorgegaan.

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

Martijn Broshuis
Trotse Voorzitter

Goud voor EVC show and 
marchingband in kerkrade

Magda is haar lange carrière begonnen 
in de 50er jaren als kleuterjuf op de 
West Indië School (prachtige gebouw is 
gelukkig nog steeds aanwezig op het 
Plein West Indië, wel met een nieuwe 
bestemming…) en een particuliere school 
in Haaksbergen.

 In 1959 heeft ze afscheid genomen van 
het onderwijs( dat was toen normaal 
als je als vrouw ging trouwen”gelukkig 
zijn die tijden veranderd) en kon 
natuurlijk niet als bezige bij stil blijven 
zitten. Zieke mensen als vrijwilligster 
bezoeken en rond 1972/73 gestart, 
in samenwerking met buurthuis De 

Sloep en de gezinsverzorging met een 
handwerkgroep, ze was daar tientallen 
jaren te vinden. Na nog een paar jaar 
handwerk les te hebben gegeven in de 
Opstandingskerk ging ze aan de slag in 
Speeltuin De Wester.

De Creaclub op De Wester was maar wat 
blij met haar lange en grote ervaring in 
allerlei handwerkvaardigheden. Zelfs 
toen ze verhuisde naar Winterswijk was 
ze trouw elke maandag in De Wester 
aanwezig en dat op een leeftijd van 88 
jaar mag je dit wel heel erg bijzonder 
vinden. (Magda zal het zelf wel heel 
gewoon vinden).

Wij als Speeltuin De Wester en Redactie 
Van Wijkkrant Twekkelerveld willen haar 
graag in het zonnetje zetten en een dikke 
pluim geven voor al die jaren waarin ze 
bij De Wester en op andere locaties in de 
wijk vele bewoners van Twekkelerveld 
allerlei vormen van handvaardigheden 
heeft aangeleerd en hiermee weten om 
te gaan.

Beste Magda, 
BEDANKT EN GEFELICITEERD 
MET DIT 50 JARIGE JUBILEUM!

Magda Mulder - Boessenkool 50 jaar handwerkleidster
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4786428
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865
Buurtbemiddeling 065334702

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

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

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

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

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

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

Kosten lidmaatschap 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 4,25 per maand

Jaarabonnement:  
€ 50,00 per jaar

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

InformatieDMBE terug van vakantie!
Hebben jullie ook zo genoten en weer 
bijgetankt met inspiratie en even dingen 
doen die je normaal niet doet? Nou bij 
DMBE dus ook. Normaal zijn we de hele 
vakantie op de woensdagavond open 
voor de leden maar na een paar weken 
was de opkomst zo laag, dat het bestuur 
maar heeft besloten om het maar eens 
even stop te zetten. Toch was na twee 
weken het weer de moeite waard om het 
gebouw toch maar weer te openen en de 
mensen de gelegenheid te geven om met 
elkaar te kunnen kletsen over van alles 
en nog wat.

Hier en daar wat muziek uitgezocht en 
opgeruimd van het laatste concert en 
napraten natuurlijk over wat wij daar als 
vereniging iets moois neer hebben gezet.
Het trouwen van onze dirigent Marty 
van Seijen met zijn Richelle is natuurlijk 
ook niet geruisloos voorbijgegaan. Een 
serenade was op de vrijdagavond bij hun 
huis in Glanerbrug waar zich Klangfabrik 
Lohne, Apollo Goor, DTKS uit Losser en 
natuurlijk DMBE aanwezig waren. Bij 
al deze verenigingen is onze dirigent 
betrokken. Ieder speelde een paar 
eigen nummers en natuurlijk ook een 
gezamenlijk nummer namelijk ‘‘Highland 
Cathedral’’ gespeeld door plusminus 50 
muzikanten waardoor dus ook de hele 
straat vol stond met belangstellenden. 
Zaterdags is er ook behoorlijk gevierd op 
hun bruiloft en ook Twenthe Brass was 
op het stadhuis aanwezig en bracht daar 
ook een mooie serenade.

DRUMFANFARE
Het was zoals gezegd een beetje rustig en 
de voorbereidingen voor de diverse op- 

tredens zijn ook in volle gang waar de  
muziek ook voor is uitgezocht en uitgedeeld. 

In de week van 22 augustus zijn we weer 
begonnen met de lessen van de diverse 
leerlingen en de orkesten die weer hun 
beste beentje voor zetten.

We hebben weer leuke muziek voor op 
straat en we gaan het beleven of het 
ook bevalt. Maar daar zijn we niet bang 
voor hoor, want de muziekcommissie 
samen met de dirigent staan pal voor de 
muziekkeuze die ze hebben uitgezocht. 
Het is muziek van mars tot populaire 
liedjes en zal zeker in de smaak vallen.

Het aantal leerlingen dat ook al meedoet 
in de drumfanfare groeit ook steeds 
meer. Zo kunnen ze al meedoen met 
diverse muziekstukken en horen/leren 
van de leden waar ze naast zitten. En dat 
vinden ze leuk, alleen zo kunnen ze tot 
laat op de avond blijven mee repeteren. 
Toch kun je zien dat ze dan muzikaal 
groeien, en dat is nu juist de bedoeling.

Ook zin om muziek om muziek te leren 
spelen? Jong en oud kan hier bij ons 
terecht hoor, leeftijd maakt niet uit. (En je 
hoeft niet mee te lopen als je dat niet wil 
of kunt). Je kunt altijd even een praatje 
komen maken voor de mogelijkheden. 
We hebben zelfs mensen uit Neede en 
Hengelo die het prima bij ons naar de zin 
hebben. Kijken en praatje maken? Woens- 
dagavond aan de Herculesstraat 10.

OOSTERBLOASKAPEL
Die hebben ook niet stil gezeten en 
hebben tussendoor ook nog diverse 

optredens verzorgd bij schuttersfeesten 
en corso’s in binnen en buitenland. In 
Vollenhove is wel één van de mooiste 
waar ze hun optreden 2 maal doen 
verdeeld over de hele dag. En dat is 
gezelligheid ten top!

Ook eens kijken bij een repetitie van hun? 
Donderdagavond vanaf 20.00 uur aan de 
Herculesstraat.

TWIRL
Ook die zijn weer druk bezig als solo, duo 
of groep en dat belooft wat want ze doen 
super hun best!

JONG DMBE
Net weer terug van vakantie hebben 
sommige jonge spelers al weer 
meegedaan bij de drumfanfare. En dat 
beviel ze uitstekend. Er ontstaat een 
leuke symbiose van wat ze leren en 
wat ze horen van de personen waar ze 
bijzitten die avond. En daarom is het 
zo belangrijk dat die leerlingen al vroeg 
meedoen om ervaring op te doen van 
andere muzikanten en dan vooral van het 
samen muziek maken. Maar de talentjes 
komen wel behoorlijk uit de verf hoor.

Zo, dat was het weer even voor 
september, en wat ligt er nog in het 
verschiet? Bokbierfestival Zutphen, 
intocht Sinterklaas, Kerstmis etc.

Genog Mooij.

Op zondag 18 september komt 
Joop Gottmers naar de Silo Church 
(Opstandingskerk) aan de Zonstraat 9 
om zijn indrukwekkende levensverhaal 
te vertellen.

Joop was jarenlang één van de grootste 
drugs crimineel van Nederland. Hij 
stond aan de top van de onderwereld. 
Inmiddels is zijn leven 180 graden 

gedraaid en op dit moment trekt hij 
door het land om kinderen, tieners en 
volwassenen de gevaren over drugs te 
vertellen. 

EEN INDRUKWEKKEND VERHAAL!
Ben je nieuwsgierig naar meer van  
zijn verhaal? Je van harte welkom om 
10.15 uur op 18 september.

Lezing Joop Gottmers in de Silo Church



Evenementen in de wijk Twekkelerveld

Project GroenBlauw Twekkelerveld is over 
de helft. Alle werkzaamheden in de groene 
zone onder hoogspanningsmasten zijn 
klaar. Aan het begin van de zomer is de 
beek getest door hem vol water te laten 
lopen. Dit geeft al een idee hoe het er in 
de toekomst uit kan komen te zien.

En tja, je kunt de dingen heel mooi 
bedenken, maar als de natuur niet 
meewerkt is het toch nog even geduld 
hebben. Wat langs de beek een fris groene 

grasmat met fleurige bloemenvelden 
had moeten zijn, ligt er bij als een dorre 
savanne. In de verlagingen is gras 
ingezaaid. Het gras heeft veel te lijden 
onder het tekort aan water en de hoge 
temperatuur. Daardoor blijft het achter 
in groei. Dit zorgt voor de kale plekken 
in de grasmat en de schamele aanblik. 
Meestal komt zoiets weer goed in het 
najaar. Dan regent het vaker en is het 
kouder. 

Rondom de beek zijn bloemenmengsels 
ingezaaid. Daar spelen twee dingen. 
Door de extreme droogte konden 
de ingezaaide planten minder goed 
ontkiemen en groeien dan in een normale 
zomer. Ze zijn veel kleiner gebleven. 
Daardoor zijn de plantenstroken veel 
minder vol dan ze zouden moeten zijn. In 
het najaar zou er, mits er natuurlijk weer 
wat regen gaat vallen, ‘hergroei’ moeten 
plaatsvinden.  De meeste bloemsoorten 
in het bloemenmengsel bloeien pas in 

het tweede groeiseizoen. Dat is dus pas 
in 2023. 

De gemeente gaat binnenkort de velden 
maaien. Daardoor oogt het geheel in 
ieder geval wat netter. En dan is het een 
kwestie van afwachten. In het najaar 
ziet de groene zone er waarschijnlijk al 
wat voller en gezonder uit. En volgend 
voorjaar/zomer is het hopelijk een 
fleurige bloemrijke strook die elk jaar 
mooier wordt. 

Op zondag 30 oktober wordt het weer 
griezelen bij Speeltuin t’Heelal. Het is 
weer tijd voor een spooky Halloween, 
waar alle kinderen uit de wijk van 
harte welkom zijn. Noteer deze datum 
vast in je agenda, en let op de wijkkrant 
van oktober voor nadere informatie 
hierover. Samen Twekkelerveld 
zal met een groep vrijwilligers dit 
evenement ondersteunen, en helpen 
er een griezelige boel van te maken.

Op zaterdag 19 november vindt 
de Sinterklaasintocht weer plaats 
op het Twekkelerveld. Met een 
préparty op het terrein van Samen 
Twekkelerveld, zal het feest beginnen. 
Vervolgens vertrekt de stoet naar het 
Winkelcentrum waar Sinterklaas een 
presentje uitdeeld aan de kinderen. 
Nadere informatie op de facebook 
pagina van SamenTwekkelerveld en in 
de volgende wijkkrant.

Op zondag 10 december wordt op 
het terrein van Samen Twekkelerveld 
aan de Steenbokstraat 35 weer een 
gezellige Kerstmarkt plaats. Met 
tal van kraampjes, kersthuisjes en 
attracties belooft het een sfeervolle 
kerstmarkt te worden. Opgave voor 
een kraam kan via de website Samen 
Twekkelerveld. Ook hierover volgt 
nadere informatie. 

Op Vrijdag 10 februari vindt de grote 
verlichte carnavalsoptocht op het 
Twekkelerveld weer plaats. Deze editie 
wordt nog grootser aangepakt, en deze 
avond zal de wijk op zijn kop komen 
te staan, als de diverse praalwagens, 
en loopgroepen doorde straten van 
Twekkelerveld trekken.

Groen laat op zich wachten in GroenBlauw Twekkelerveld


