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Op zaterdag 16 december zal in het Ledeboerpark in Enschede voor 
de 3e keer het kerstverhaal tot leven komen!

In dit nummer

Tijdens een spannende Kerstwandeling volgt u een 
spoor van honderden lichtjes langs verschillende 
taferelen uit het Bijbelse kerstverhaal. Oren en ogen 
worden geprikkeld in een sfeervolle wandeling van 
ongeveer 45 minuten. U kunt starten tussen 16.30 en 
19.00 bij de ingang van het park aan de Hengelosestraat.
Het geheel zal omlijst worden door het blazen op de 
midwinterhoorn. De toegang is gratis. Zorg voor extra 
warme kleding en schoeisel.

KERSTVERHAAL BIJ KAARSLICHT
In de kou en het donker van het park wordt u verwarmt 
met toneel, muziek en zang, met lichtjes en vuur. 
Tijdens de wandeling ontmoet u Romeinse soldaten en 
neemt u een kijkje in een herberg. De lichtjes voeren u 
langs herders en engelen. Ook doet u het paleis van een 
koning aan waar zojuist drie wijzen zijn aangekomen.
Het einde van uw wandeling is de stal waar u Maria, 
Jozef en het kindje Jezus vindt. Het koor Risja zingt 
kerstliederen bij het eindpunt, het Lammerinkswonner, 
waar ook De Viermarken met kraampjes met eigen 

producten staan. U kunt meezingen of luisteren en 
ondertussen warm worden met een kop koffie of 
chocolademelk.

Kortom: een wandeling die u niet mag missen; een 
sfeervol begin van het kerstfeest!

De organisatie ligt in handen van Stichting XiE (www.
stichtingxie.nl). Tien kerken in Enschede werken mee 
aan de organisatie en uitvoering van deze activiteit. 
Het Ledeboerpark en De Viermarken zijn ook actief 
betrokken bij de kerstwandeling. 

We zijn ons bewust dat dit voor u, als buurtbewoners 
van het Ledeboerpark, enige vorm van overlast kan 
geven, omdat er veel mensen worden verwacht. Wij 
hopen op uw begrip en zullen ons inzetten om alles zo 
goed mogelijk te laten verlopen.

Wij nodigen u van harte uit om met ons door het 
kerstverhaal te lopen.

EN OMGEVING

WWW.KWEKERIJVIJE.NL 

POMPSTATIONWEG 
ENSCHEDE 

AL 
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dag
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Beleef het kerstverhaal 

DE BEZORGERS EN REDACTIE VAN 

WIJKKRANT TWEKKELERVELD 

WENSEN AL ONZE ADVERTEERDERS EN LEZERS

prettige kerstdagen en 

een gezond 2018!



www.sensazia.nl
Colosseum 80 Enschede 088-5878787 

Naast de Cinestar, tegenover het FC Twente Stadion. 
Parkeerplaatsen voor de deur. Ideaal voor en na de wedstrijden.

www.sensazia.nl

2 uur onbeperkt 

eten en drinken
(alcoholvrij)

v.a. €
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www.sensazia.nl
Colosseum 80 Enschede 053-8200 300

Naast Kinepolis, tegenover het FC Twente Stadion.
Parkeerplaatsen voor de deur. Ideaal voor of na de wedstrijd of in combinatie met de film.

23,50 p.p.

Bier/wijn € 1,- per glas

Alle andere 

alcoholische dranken

€ 1,50 per glas

Twekkelerveld Winkelcentrum - Enschede 

Keurslager Winkelman
Ana Döner
Fish & Sushi
Kapstars Haarmode
Albert Heijn
Bakker Teunis / Limburgia
Lidl
Trekpleister
Primera Ten Vergert
Wibra
Dierspecialist TopPets
De Buren

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

Winkelcentrum-Twekkelerveld.nl

Alles aanwezig!
en gratis parkeren

Dierspecialist TopPets
Sinds 2010 gevestigd in winkelcentrum Twekkelerveld

Zonstraat 22, 7521 HH Enschede

5. Voor iedereen 
betaalbaar

4. Zeker van 
betrokken 
medewerkers

We nemen zoveel mogelijk biologisch 
verantwoord voer en duurzame artikelen  
in ons assortiment op.

Ons team bestaat uit 
enthousiaste vakmensen 
met ieder hun specialiteit. 
Al onze medewerkers 
volgen jaarlijks cursussen.

Kies voor de bekende 
A-merken of voor ons 
eigen huismerk. Dat is 
minstens zo goed!

We zijn een dierenspeciaal-
zaak die staat voor service, 
professionaliteit en oprechte 
liefde voor dieren. Een 
winkel waar u kennis en 
deskundigheid op het 
hoogste niveau vindt. 
We vinden het ook erg 
belangrijk dat uw huisdier 
gezond en goed op gewicht 
blijft. Daarom kunt u altijd 
langskomen voor een gratis 
gezondheidscheck.

We vinden een verantwoord 
advies over uw huisdier het 
belangrijkste wat er is. de l i c ious !Verantwoord tussendoortje
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 De 5 
zekerheden 
van uw 
dierspecialist

3. Absoluut 
betrouwbare
service

TopPets

1. Wij bieden 
deskundig 
advies

2. Altijd een
verantwoord 
assortiment

GRATIS thuisbezorgd via toppets.nl

Colofon

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!

praktijk voor:

fysiotherapie

dry needling

manuele therapie

medical taping

bindweefselmassage

functionele oefentherapie

G.J. van Heekstraat 414,7521 EN Enschede

tel: 06-20058857 

www.cross-fysio.nl 

praktijk voor:

fysiotherapie

dry needling

manuele therapie

medical taping

bindweefselmassage

functionele oefentherapie

G.J. van Heekstraat 414,7521 EN Enschede

tel: 06-20058857 

www.cross-fysio.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, Jowan Polderdijk
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 
9 jan | 6 feb |6 mrt | 3 apr
1 mei | 29 mei 

VERSCHIJNINGSDATA 2018
23 jan | 20 feb |20 mrt   
17 apr | 15 mei | 12 juni

Colofon

WWW.TWEKKELERVELD.EU

3
DE GIFKIKKERS

DE TUFFELKROEPERS
Op vrijdag 24 november namen we 
afscheid van Prins Marco en zijn 
Adjudant Martin, op ludieke wijze 
hebben we dit tweetal af laten gaan. 
Marco is fervent visser en beide 
heren mochten de rest van de avond 
in een visoutfit rondlopen, en hierbij 
werden de aanwezige carnavalisten 
getrakteerd op haring.

Rond 22:30 uur presenteerde onze 
nieuwe hoogheid zich middels een 
poppenkast act. Bijna niemand had 
in de gaten dat tussen de cast van de 
poppenkast de nieuwe hoogheid zat.
Mogen wij jullie dan ook voorstellen 
aan Prins Nick1 en zijn adjudant Alof
Beide heren zullen de Tuffelkroepers 
voorgaan in het nieuwe carnavals-

seizoen. Op zondag 10 december 
rond 13:11 uur zijn jeugdprins 
Thomas en zijn Adjudante Selena 
afgetreden. Ook dit geschiedde onder 
het toeziend oog van de vele kinderen 
en carnavalsverenigingen. Dit seizoen 
zullen jeugd Princes Noa en haar 
Adjudant Nick de scepter zwaaien 
over de Tuffeljeugd.

Wij feliciteren de hoogheden van 
harte met deze mooie rol, en maken 
er samen met alle carnavalisten 
van Krekkelstad en omstreken een 
prachtig carnavalsjaar van.

Op 2 december hebben wij afscheid 
genomen in onze residentie café de 
Pathmoshal van Prins Dave en zijn 
secretarissen Ritchie en Sven, naar 
een jaar van vele feesten in en rond 
Enschede.

Op deze avond is uit de grote hoed 
getoverd onze nieuwe Hoogheid Prins 
Sven met zijn secretarissen Martin 
en Johan, een trio dat al lange tijd 
bekenden van elkaar zijn, Johan en 
Martin Mulder broers en Sven Dijks 
stiefzoon van Johan.

Zij zullen de Gifkikkers voorgaan in 
het 6e jaar van het bestaan van een 
levendige vereniging die leden heeft 
uit zowel Enschede als Hengelo.
Zelfs beschikken zij over een buiten 
residentie in Hengelo en wel Café De 
Peppel die 16 december feestelijk 
weer in gebruik word genomen met 
een spetterend openingsfeest.
Dit alles onder het motto Zonder 
gezeur de carnavals deur

Bibliotheek Twekkelerveld
WAT ER IS ER TE DOEN IN DECEMBER
Op 11 december gaan we over op een 
betaalsysteem Xafas voor het gebruik 
van internet. Als u lid bent is het 2 uur 
gratis per dag, koop u een internetpasje 
van € 2,50 dan kunt u per dag 1 uur 
gratis gebruik maken va het internet. 
Wilt u even gauw wat uitprinten dat 
kan ook voor €0,50 maakt u 15 minuten 
gebruik hiervan. Printjes kosten €0,10.

14 DECEMBER 
Kerstworkshop ‘‘Maak uw eigen 
kerstbakje", 13.00 -15.30 uur, kosten 
€3,50 en uw eigen bakje meenemen.

19 DECEMBER 
spelletjesmiddag. Van 13.30-15.30 uur 
gaan we met elkaar gezelschapspelen 
spelen, wie zal er winnen....?

27 EN 28 DECEMBER 
De koffie is klaar met verse kniepertjes 
gebakken in de bieb.

WWW.BIBLIOTHEEKENSCHEDE.NL

Carnaval



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

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

www.livio.nl0900-9200

Thuiszorg?
Uw zorgvraag is bij ons in goede handen
Iedereen voelt zich het beste in de eigen omgeving. Met thuiszorg van 
Livio kunt u zo lang, veilig en plezierig mogelijk in die eigen omgeving 
blijven wonen. We hebben vele vormen van thuiszorg in huis en zijn altijd 
bij u in de buurt, dag en nacht. Naast normale persoonlijke verzorging en 
verpleging bieden we diverse zorgspecialismen. Dus ook wanneer de zorg 
complexer wordt, kunnen we die blijven bieden.

Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met onze 
wijkverpleegkundigen. Zij helpen u graag met het aanvragen van de zorg 
en het regelen van de eventuele vergoedingen.

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



Hansi Hinterseer op bezoek 
BIJ DE ZONNEBLOEM TWEKKELERVELD

Kerstdienst Silo Church

5
Vier met ons het kerstfeest op zondag 
24 december om 10:15 uur in de 
Opstandingskerk aan de Zonstraat 9. 

Er zal veel live muziek zijn en een korte 
kerstvertelling op een leuke eigentijdse 
manier.

U bent van harte welkom om met ons 
kerst te vieren!

Op woensdag 8 november jl. trad 
de Enschedese Hansi Hinterseer 
op voor een enthousiast publiek 
van de Zonnebloem Twekkelerveld. 
Deze sympathieke zanger bracht 

de meest populaire nummers ten 
gehore van de bekende Oostenrijkse 
schlagerzanger. Er werd uit volle borst 
meegezongen en af en toe zelfs een 
dansje gemaakt. Na dit fantastische 

optreden, kon men zich te goed doen 
aan een heerlijk en super verzorgd 
stamppottenbuffet. Al met al weer 
een gezellige middag, en een dikke 
pluim voor de vrijwilligers!

OPROEP!DE ZONNEBLOEM TWEKKELERVELD IS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS!Lijkt u dit leuk en wilt u meer informatie, neem dan contact op met Herma Kampman, tel. 053-4353052

Kerstconcert: Kerst met Ballen 
LAATSTE KAARTEN BESCHIKBAAR, WEES ER SNEL BIJ! 

De band ENorm ruilt  Hangar 11 in voor 
een intiemere setting in de binnenstad 
voor ‘Kerst met Ballen’. Het concert wordt 
opgesplitst in 2 verschillende edities, de 
Grote Kerk én het Muziekcentrum. Een 
bewuste keuze, aldus de Enschedese 
band.

ENorm pakte in 2015 en 2016 groots uit 
met het concert ‘Kerst met Ballen XXL’ 
op Vliegveld Twenthe. “We merkten 
aan het publiek dat ze de intimiteit 
misten”, over de keuze om weer 
naar de binnenstad van Enschede te 
trekken. ”Dat was ook de wens van veel 

bezoekers.”

CAPACITEIT 
‘‘In een bijzondere setting spelen we 
een unplugged versie op dé plek waar 
Kerst om draait, de kerk. Dit is de plek 
waar ooit het idee is ontstaan om kerst, 
muziek en gezelligheid samen te voegen 
tot een avondvullend programma.

De intimiteit die ENorm wil neerzetten 
met hun concertreeks, heeft 
consequenties voor de capaciteit: in  
de Enschedese kerk is plaats voor 
‘slechts’ 350 man. Voor het optreden in 

het Muziekcentrum wil de band 1.200 
tot 1.300 kaarten verkopen. Ook dat  
zijn minder dan voorgaande edities.  
‘‘Dit jaar komt er weer een bar middenin 
de zaal te staan. Die bar is een aantal 
jaar geleden verwijderd en dat vonden 
veel bezoekers jammer.’’

LOCATIES
ENorm start de concertreeks ‘Kerst met 
Ballen 2017’ op zaterdag 9 december in 
het Duitse Oelde. Een week later volgen 
optredens in Hengelo en Vroomshoop, 
en op vrijdag 22 december staat de band 
in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. 

De twee concerten in Enschede vinden 
plaats op donderdag 21 december 
(Grote Kerk) en twee dagen later volgt 
het slotconcert in het Muziekcentrum in 
Enschede. De kaartverkoop is inmiddels 
in volle gang  

‘BACK IN TOWN’
Van duizenden mensen op Vliegveld 
Twenthe naar intieme zalen in de 
binnenstad, dus. ”The boys are back 
in town”, Die Engelse zin is ook gelijk 
de titel van ‘Kerst met Ballen 2017’. 
Intimiteit in combinatie met feest, dat 
moet de concertreeks worden.

KAARTEN BESTELLEN?
GA NAAR:
WWW.KERSTMETBALLEN.NL



Speeltuin

Sint & zijn pieten IN DE MELKWEG

6

Op zaterdag 25 november was het een 
gezellige drukte in de Melkweg. 

Onder de fantastische begeleiding van 
Clown Funny, werd er druk gewerkt aan 
zandschilderijtjes, en werd er luidkeels 
gezongen door de aanwezige kinderen. 
Funny maakte leuke ballonnen 
beestjes, die gretig aftrek vonden. 
Een uurtje later ging de hele club naar 
buiten om Sinterklaas en zijn ruim 35 
pieten achterna te gaan richting het 
winkelcentrum. Op ludieke wijze werd 
de Sint vervoerd in een ouderwetse 
Brandweerauto. De stoomboot mocht 
natuurlijk niet ontbreken. Bij het 

winkelcentrum stonden vele ouders en 
kinderen gespannen te wachten op de 
komst van de Sint.

Hier werd de goedheiligman een warm 
welkom geheten door René Moes van 
AH. 

Ruim 200 cadeautjes en zakjes snoep 
werden uitgedeeld, en de Sint moet 
er volgend jaar nog maar wat extra 
meenemen, want het bleek een groot 
succes. Onder een zonnige hemel, 
vertrok de Sint met zijn pieten weer, 
en we kunnen terug kijken op een 
geslaagde middag.
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HANDWERKCLUB
Huiskamerproject. Elke maandagmiddag, 
14.00 -16.00. Handwerken onder 
deskundige leiding. Kom een keer langs 
om te proberen, is geheel gratis.

LIBEREIN
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 grote zaal.
Samen de dag door onder deskundige 
leiding van Jeffrey Oberman.

BINGO-AVOND
Met 2x een hoofdprijs van €25,- Overige 
prijzen: boodschappen, vleesschotels, 
koffie. Zaal open: 19.00 uur, Aanvang: 
19.45 uur. Vrijdag 5 januari 2018

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 13 januari en 27 januari.
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
 
DANSAVOND VOOR GEVORDERDEN
Elke zondagavond Quickstep, engelse 
wals, tango, cha cha enz. Met gratis 
hapjes, koffie/thee en een kleine bingo. 
Entree € 2,00. Aanvang 19.30 uur

JUDO
Judoclub De Wester (elke dinsdag  
van 18.30 uur tot 21.30 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 
Nicole Wegter. 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.

BILJARTEN VOOR OUDEREN
Elke dinsdag- en woensdagmiddag is er 
gelegenheid om een balletje te stoten van 
14.00 t/m 16.00 uur. Kom eens langs kijken 
of dat wat voor u is.

ALLE VRIJWILLIGERS EN BEHEERDER 
WENSEN JULLIE FIJNE KERSTDAGEN, 
EEN GOEDE JAARWISSELING EN EEN 
GEZOND 2018. 

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

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
Ontmoetingsgroep Alifa 
voor Jonge moeders 
Een wekelijkse groep voor Jonge moeders 
met kinderen van 0 - 4 jaar. Vindt je 
het leuk om andere jonge moeders te 
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen 
kom dan naar de ontmoetingsgroep iedere 
maandag van 9.30 - 11.30 uur. Je kind kan 
spelen met andere kinderen onder leiding 
van vrijwilligers. Wil je meer informatie 
over de groep, neem dan contact op met 
Assia Lbenay, T. 06 - 53349886.

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.

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. Tijden vanaf 14.00-16.00 uur.

Creatief met stof 
Twee keer in de maand hebben we creatief 
met stof. Leeftijd vanaf 10 jaar en ouder, 
19.15-21.00 uur. Je kunt je eigen kleding 
maken. De kosten hiervoor bedragen €3,50  
per les en een kopje koffie of glaasje ranja 
is gratis. Voor informatie kun je contact 
opnemen met: 053-4353548.

Schildersclub 
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

WOENSDAG 
Ontmoetingsgroep Alifa 
Heb je een kind in de leeftijd van 0-4 jaar? 
Kom dan naar de Ontmoetingsgroep bij 
speeltuin ‘t Heelal. Gezellig een kopje 
koffie drinken met andere ouders en 
praten over alles wat met kinderen en 
ouderschap te maken heeft. De kinderen 
spelen ondertussen onder begeleiding van 
vrijwilligers. Iedere maandag en woensdag 
van 9:30-11:30 uur. Wil je meer weten,  
bel dan met 06-42604082.

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

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
6 december: knutselen voor de kerst
13 december: knutselen voor de kerst

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. 

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 
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.

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, u bent van harte welkom op 15 en 22 
december.

POSTZEGELBEURS
De eerst volgende beurs is op 16 december.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zaterdag 6 januari is onze 
nieuwjaarsreceptie van 20.00 - 23.00 uur. 
Iedereen die betrokken is bij de speeltuin 
en alle clubjes zijn van harte welkom om 
gezellig met ons een nieuwjaarsborrel te 
komen drinken.

HET BESTUUR EN MEDEWERKERS 
VAN SPEELTUIN ‘T HEELAL WENST 
IEDEREEN EEN FIJN KERSTFEEST EN 
EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2018.

Siriusstraat 5, tel. 053-4319692
www.speeltuinhetheelal.nl



De vijf werelden VAN HET A.O.C. OOST
Een gesprek met Josje Visschedijk, 
docent, en Kirsten Knol, teamleider 
beroepsgerichte leerweg. Eén ding is 
duidelijk, het A.O.C. luidt een nieuwe 
manier in van het lessen volgen. In 
een steeds veranderende wereld 
was de behoefte aanwezig om op 
een hedendaagse aanpak de pijlen te 
richten.

Wat is de opzet dan wel. Het 1e en 2e jaar 
blijft de groene wereld met thema’s en 
projecten Het 3e en 4e jaar kenmerken 
zich door 5 verschillende werelden.

Volg de wereld vanaf de poster links 
boven; Groen en Technisch, dan naar 

Creatief, om vervolgens aan te komen 
bij; Gezond, door naar; Levend en te 
eindigen met; Actief. Iedere leerling 
kan in groep 3 en 4 kiezen voor zijn 
eigen belevingswereld of ambitie. 
Wil de leerling doorstromen naar het 
MBO dan is dat mogelijk in het 5e en 
6e leerjaar. Dan zitten we inmiddels 
op de vakmanschapsroute met de 
mogelijkheid om naar het HBO door te 
stromen.
Die toproute wordt dan Het Groene 
Lyceum waar het AOC Oost in het leerjaar 
2018-2019 mee wil starten. Kortom, na 
die vijf eerder genoemde werelden zijn 
er nog meer mogelijkheden.

PICKNICKTAFEL 
De laatste week van de Zomervakantie 
heeft het Zevensterteam een mooie 
grote picknicktafel gekregen. Een 
heerlijke tafel waar kinderen en het 
team graag gebruik van maken. 
Kinderen kunnen er goed aan werken, 
lekker chillen in de pauze, leerkrachten 

kunnen er allemaal tegelijk aan zitten 
theedrinken na schooltijd en ouders 
kunnen er gaan zitten als ze wachten 
op hun kinderen.

De tafel beviel zo goed, dat we besloten 
hebben er nog één aan te schaffen. De 
nieuwe tafel staat op het plein waar 

de peuters en kleuters spelen en leren.
Uiteraard is de picknick tafel al 
ingewijd door de kinderen.

SINTERKLAASFEEST 
Uiteraard zijn de voorbereidingen voor 
het Sinterklaasfeest in volle gang. Alle 
groepen zijn versierd, in de hal staat 

een Piet met zakken vol cadeautjes 
en de leerlingen van de groepen 1 en 2 
hebben een geweldige boot gemaakt. 
Eéntje die buiten kan “varen”. 

Het Sinterklaasfeest kan nu al niet 
meer stuk!

Nieuws van CBS DE ZEVENSTER
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Nieuws van IKC Het Universum
Woensdag 15 november werd aan de 
drie scholen van IKC Het Universum 
het verkeersveiligheidslabel uitge-reikt 
voor wethouder Hans van Agteren.

Dit label wordt uitgereikt aan scholen 
die verkeerseducatie opnemen in 
het schoolwerkplan. Op de scholen 
wordt praktisch en theoretisch 
verkeersonderwijs gegeven en zijn 
verkeersprojecten opgenomen in het 

curriculum. Er zijn verkeersouders 
actief en ouders worden betrokken 
bij verkeerseducatie. Ook is de 
schoolomgeving verkeersveilig en wordt 
er actief gewerkt aan het veiliger maken 
van de schoolomgeving.

De Zevenster, de Paulusschool, o.b.s. 
Twekkelerveld en de peuterspeelzalen 
van Hebbes voldoen aan de eisen. 
Daarom ontvingen zij allen het Twents 

Verkeersveiligheids Label.

Naast het officiële deel met de 
uitreiking waren er die dag verschillende 
activiteiten georganiseerd voor de 
leerlingen. De leerlingen van de 
onderbouw oefenden met oversteken 
en deelnemen aan verkeer in de 
‘verkeerstuin’ op het plein. De leerlingen 
van de midden- en bovenbouw konden 
de verlichting op hun fiets laten 

controleren en deelnemen aan een 
workshop banden plakken gegeven door 
GO-fietsservice. De kinderen konden 
hun fiets versieren en meerijden in een 
korte optocht.

Als afsluiter ‘reed’ de wethouder met 
zijn auto van karton door een wasstraat.



De collectieve zorgverzekering 
VOOR MENSEN MET VEEL ZORGKOSTEN EN/OF EEN LAAG INKOMEN

Het mannenkoor De Brugger Zangers 
geeft op maandag 25 december 
2017 (eerste Kerstdag) zijn jaarlijkse 
kerstconcert in de N.H. Kerk, 
Gronausestraat 1200 te Glanerbrug. 

Dirigent Carlo van den Beld en zijn 
zangers leveren traditiegetrouw ook 
dit jaar weer een zinvolle bijdrage aan 

de kerstbeleving. De deelname van 
mezzosopraan Anouk Snellink en het 
talenten jeugdkoor Multiple-Voices 
staat garant voor een bijzonder 
gebeuren. 

Koor en gasten vertolken samen 
enkele prachtige werken waaronder 
het feestelijke Cantique de Noël, 

het gevoelige Nina Bobo en het 
sprankelende Panis Angelicus. Daar 
waar nodig en gewenst zal pianist John 
Hondorp op invoelende en vakkundige 
wijze koor en medewerkenden laten 
schitteren in hun optreden.

Een bezoek zal dan ook ongetwijfeld 
uw kerstgevoel versterken en een 

prima afronding zijn van deze 
sfeervolle dagen.

De uitvoering begint om 15.00 uur en 
de toegangsprijs kunt u zelf bepalen 
door middel van een vrije geldelijke 
bijdrage.

Vóór 1 januari 2018 kunt u weer 
kiezen welke zorgverzekering u 
volgend jaar afsluit. Speciaal voor 
mensen met een laag inkomen en/
of veel zorgkosten heeft de gemeente 
Enschede in samenwerking met 
Menzis een collectieve zorgverzekering 
samengesteld. Deze zorgverzekering 
heet Garant Verzorgd en bestaat uit 
een basisverzekering èn aanvullende 
verzekering met ruime vergoedingen. 
De gemeente Enschede betaalt mee aan 
deze verzekering en helpt u zo besparen 
op uw zorgkosten.

MEER ZORG VOOR MINDER GELD
•  u krijgt extra vergoedingen voor onder 

andere fysiotherapie, brillen/lenzen, 
tandartskosten, ziekenvervoer;

•  vergoeding voor eigen bijdragen die 
u aan het CAK moet betalen voor 
bijvoorbeeld ondersteuning bij het 
huishouden of andere voorzieningen 
uit de Wmo

•  Menzis accepteert iedereen, zonder 
medische keuring;

KIES EEN PAKKET DAT BIJ U PAST
Er is altijd een pakket dat aansluit 
bij uw behoefte. U kunt kiezen uit 
drie aanvullende verzekeringen en 
tandartsverzekeringen. Heeft u weinig 
zorgkosten? Dan is GarantVerzorgd 1 of 
2 met een lage premie een goede keuze. 

Heeft u veel zorgkosten? Kies dan 
voor de uitgebreidere GarantVerzorgd 
3. Afhankelijk van uw verwachte 
tandartskosten, kunt u kiezen voor de 
GarantTandverzorgd, 250, 500 of 750.

VERPLICHT EIGEN RISICO VERZEKEREN 
OF GESPREID BETALEN
Bij de Garant Verzorgd 3 verzekering 
heeft de gemeente het verplichte eigen 
risico al voor u afgedekt. Voor de meeste 
zorgkosten uit de Basisverzekering 
geldt dat u de eerste € 385,-- zelf moet 
betalen (verplicht eigen risico in 2018). 
Bij de Garant Verzorgd 3 verzekering 
heeft u dus geen eigen risico meer. U 
kunt er bij Menzis ook voor kiezen uw 
eigen risico gespreid te betalen. Deze 
service kunt u aanvragen via menzis.nl/
mijnmenzis. U kunt ook bellen naar 088 
222 40 40. Let op! U kunt niet kiezen 
voor vrijwillige verhoging van het eigen 
risico.

VOOR WIE?
Het pakket Garant Verzorgd 1 en 2 bij 
Menzis is beschikbaar voor mensen met 
een inkomen tot maximaal 110% van het 
sociaal minimum. Het pakket Garant 
Verzorgd 3 is ook beschikbaar voor 
mensen met een inkomen tot 120%. De 
hoogte van deze bedragen kunt u vinden 
op www.gezondverzekerd.nl/menzis. 

HULP BIJ OVERSTAPPEN 
BIJ DE MENZISWINKEL
U kunt overstappen tot 1 januari 2018. 
Wilt u dit snel en eenvoudig regelen? 
Ga naar www.gezondverzekerd.nl/
menzis, selecteer uw gemeente en 
meld u aan. U kunt ook bellen met 
de OverstapCoach van Menzis. De 
OverstapCoach geeft persoonlijk advies 
en is bereikbaar via 088 222 40 80 
van maandag tot en met vrijdag van 
08.30 tot 19.00 uur. Of kom langs bij 
de Menzis winkel voor vragen over de 
Menzis zorgverzekering en hulp bij het 
overstappen. U vindt de Menzis winkel 
aan De Ruyterlaan 25, 7511 JH Enschede. 
De winkel is geopend van maandag t/m 
vrijdag 8:30 uur - 17:00 uur.

MANTELZORGWAARDERING
De gemeente Enschede heeft 
besloten ook dit jaar weer een 
mantelzorgwaardering uit te keren aan 
de mantelzorgers in Enschede. 

PRODUCT KIEZEN OF UITBETALEN
Een mantelzorger ontvangt een 
waardering van €50,- per jaar. 
Voor de waardering in 2016 
konden mantelzorgers alleen 
kiezen uit producten van de online 
mantelzorgwinkel. Dat kan voor 2017 
nog steeds. Dit jaar is het ook mogelijk 
om de mantelzorgwaardering te laten 

uitbetalen. Dit kan ook via de online 
mantelzorgwinkel. 

BEN IK EEN MANTELZORGER?
U bent mantelzorger indien u minimaal 
3 maanden per jaar, minimaal 8 uur per 
week iemand ondersteunt. U woont in 
Enschede of u verleent mantelzorg aan 
een inwoner van Enschede. Twijfelt u 
of u in aanmerking komt? Meldt u zich 
dan aan, wij beoordelen uw aanvraag 
en nemen eventueel contact met u op 
indien wij nog vragen hebben. 

HOE KAN IK MIJ AANMELDEN?
U kunt zich heel eenvoudig aanmelden: 
https://mantelzorgwaardering053.nl/
mant ... /aanmelden. 
Dat kan tot 31 december 2017.

ERVAART U PROBLEMEN MET HET 
AANMELDEN? 
De helpdesk van Mantelzorgwaardering 
053 staat graag voor u klaar. Zij kunnen 
u direct helpen. Ga naar de website voor 
meer contactmogelijkheden.

Kerstconcert MANNENKOOR DE BRUGGER ZANGERS
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Even 
onder 

ons

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

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

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

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

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

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

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

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

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

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

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

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

in speeltuin de Wester.

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

op dinsdagmiddag in de Wester.

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

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

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

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

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

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

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

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

UW EN D EALER

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

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

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

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

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!

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

Olieslagweg 43    Enschede    Tel. 053-4359112

• Vakkundig advies
• Uit voorraad leverbaar
• Concurrerende prijzen
• Eigen technische dienst

ONLINE 
SHOPPEN?
DAT KAN!

SERVICE NODIG?
BEL ONS: 053 - 435 91 12

PHILIPS 
4K UHD TV

4K UHD LED TV 
55PUS6162/12
Geniet met deze Philips 139 
cm. Smart televisie moeiteloos 
van al je favoriete TV-
programma's, series, fi lms en 
documentaires. Op deze Smart 
TV stream je video's vanaf 
YouTube, volg je jouw series 
via Netfl ix en bekijk je gemiste 
uitzendingen. Haarscherpe 4K 
UHD beeldkwaliteit me Quad 
Core processor, 700 PPI, WiFi, 
3x HDMI, 2x USB, CI+ Geschikt 
voor Ziggo.

55”
 

139
 cm

 

A+
programma's, series, fi lms en 
documentaires. Op deze Smart 
TV stream je video's vanaf 
YouTube, volg je jouw series 
via Netfl ix en bekijk je gemiste 
uitzendingen. Haarscherpe 4K 
UHD beeldkwaliteit me Quad 
Core processor, 700 PPI, WiFi, 
3x HDMI, 2x USB, CI+ Geschikt 
voor Ziggo.

649

ACTIE

69

+ 
5 jaar

samsung
garantie

WASMACHINE WW80K6404QW
De meest verkochte AddWash 8 KG wasmachine 
1400 toeren met Eco Bubble en Bubble Soak nu voor een 
stuntprijs! Inverter motor met 10 jaar garantie, 
SpeedWash voor een volledig wasprogramma in 59 min. 
Timer en Smart Check programma.

A+++

699.- 5498 KG

Speed Wash

STUNT

ACTIE

STOFZUIGER SVC6000BK
Zeer krachtige en stille 1600 Watt 
stofzuiger. Met HEPA E12 fi lter, voor 
schone uitgeblazen lucht. Actieradius 
10 meter, XXL-metalen 
zuigbuizen,  2-in-1 
borstel en 
spleet zuigmond.

1600 Watt

 

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 krĳ gt met de verschĳ nselen van dementie, komt er veel
op u af. Hoe moet u handelen, waar kunt u terecht en waar komt u zelf even
op adem? Loop daarom even bĳ  ons binnen. Wĳ  zĳ n er iedere maandag en
donderdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Bel voor meer informatie met Jeff rey Oberman: 06 83 96 99 27
of stuur een mail naar octwekkelerveld@bruggerbosch.nl

Speeltuin de Wester • J.W. Swiersstraat 43a • 7521 DM Enschede 

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
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Even 
onder 

ons
Ja, beste lezers, de laatste uren van 2017 tikken langzaam voorbij 
en staan we plotseling op de drempel van het nieuwe jaar. Maar 
zover is het nog niet. De maand december is een feestmaand 
en brengt ons weer dichter bij elkaar. Het kerstfeest is toch 
echt een familiefeest waarbij ook dierbaren die wat verder van 
ons vandaan wonen even weer onder ons zijn en de familie 
compleet maken. Wij zorgen in deze donkere dagen voor de kerst 
en de jaarwisseling voor extra gezelligheidslicht door kaarsjes 
en lampjes die elk jaar weer die sfeer in huis brengen. Ja veel 
mensen hebben er moeite mee om de kerstboom en de feestelijke 
lampjes in het begin van het nieuwe jaar weer op te moeten 
ruimen. Die willen die huislijke gezelligheid zo lang mogelijk vast 
houden. Natuurlijk zijn er ook voor sommige families met zulke 
dagen minder mooie momenten. Waar voor het eerst tijdens de 
feestdagen een stoel onbezet blijft omdat we in het afgelopen 
jaar voor goed afscheid van een dierbare hebben moeten nemen. 
Juist in deze periode komen deze pijnlijke herinneringen weer 
boven. Daarom is het juist zo fijn dat we als familie even samen 
zijn en elkaar hebben. Want na een bepaalde periode zal ook voor 
hun de kerstster weer stralen en weer richten op de toekomst. 
Het eerste toekomstitem is het afscheid van 2017. Met oliebollen 
en veilig vuurwerk de drempel over. Nu we het toch over afscheid 
hebben. Ik ga per 1 januari ook afscheid nemen van deze column 
Even onder ons. Ik heb jarenlang elke maand een column 
geschreven over het wel en wee in onze wijk. Ik heb in al die 
jaren daarbij ook veel wijkbewoners ontmoet en zelfs af en toe 
een bewoner nader aan u voorgesteld. Ik heb dit altijd met veel 
plezier mogen doen maar er komt een tijd dat je moet stoppen. 
Die tijd is voor mij nu aangebroken. Nogmaals na al die jaren zijn 
mijn schrijfonderwerpen zo langzamere hand opgedroogd en 
val je in herhaling. Daarnaast speelt ook mijn leeftijd een rol. In 
het nieuwe jaar hoop ik 80 jaar te worden. Daarom dit afscheid. 
Ik wil u allen bedanken voor het lezen van mijn columns en de 
redactie van deze krant voor het plaatsen van mijn maandelijkse 
verhalen. Dit was mijn laatste column en daarom eindig ik met 
het gaat u allen goed. 

Wim.K
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VERGETEN
Het komt heel vaak voor dat het innemen van 
medicijnen simpelweg wordt vergeten. Als 
het medicijn drie of vier keer ingenomen moet 
worden, moet u daar overdag ook maar aan 
denken. Vergeten komt gewoon heel vaak 
voor. 

Veel medicijnen worden gebruikt om klachten 
te voorkomen, dus u merkt niet meteen dat 
u de tabletten bent vergeten. U kunt dan 
denken dat één keer vergeten niet zo erg is, 
maar van één keer komt vaak een tweede 
keer of vaker. 

Door een vaste plek te kiezen voor uw 
medicijnen (bijv. bij de ontbijtbordjes of naast 
de tandpasta) is het makkelijker om het 
innemen te onthouden.

INGEWIKKELDE SCHEMA’S
Vooral mensen die meerdere geneesmiddelen 
gebruiken kunnen moeite krijgen met het 
uit elkaar houden van al die middelen. Voor 
mensen die veel medicijnen gebruiken hebben 
we het Service Recept. Bij het Service Recept 
gaan we samen met u welke medicijnen u 
gebruikt en of u alle medicijnen nog wel nodig 
heeft. We overleggen daarover met u en met 
uw huisarts. Wij vragen uw herhaalrecepten 
dan aan en elke drie maanden krijgt u bericht 
dat uw medicijnen klaar staan.

Op die manier kunt u beter overzicht houden 
over uw medicijnen.

BAXTERROLLEN
Voor mensen die echt heel veel moeite hebben 
met het innemen van hun medicijnen, kunnen 
we in overleg met de huisarts een medicatierol 
aanvragen. U krijgt dan de medicijnen elke 
veertien dagen in een rol. Voor elke dag en elk 
tijdstip is er dan een zakje met tabletten. Er 
is dan een zakje met tabletten voor maandag 
8.00 uur, voor 12.00 uur en verder, en zo ook 
voor de andere dagen van de week.
Deze manier van leveren van medicijnen is 
natuurlijk duurder dan 90 tabletten in een 
doosje. Dat betekent dat dit alleen bestemd 
is voor mensen die het echt zelf niet meer 

kunnen. De dokter moet een verklaring 
tekenen dat hij het er mee eens is. 

BIJWERKINGEN
Het kan ook zijn dat u last heeft van 
bijwerkingen van het geneesmiddel. Vaak 
zijn die bijwerkingen tijdelijk en gaan ze naar 
verloop van tijd over. Gaan ze niet over, dan 
is het meestal mogelijk om het middel te 
vervangen door een ander middel. Neem 
daarover kontact op met uw apotheker en 
stop niet zo maar met uw medicijnen.

IS HET WEL ALLEMAAL NODIG
Misschien denkt u bij al uw medicijnen wel 
dat het allemaal niet zo nodig is. De zin en 
onzin van geneesmiddelengebruik is voor 
patiënten lang niet altijd duidelijk. Weet u niet 
waarom u bepaalde geneesmiddelen moet 
slikken? Vraag dan uw apotheker om u dat 
uit te leggen. Blijft het onduidelijk dan zoeken 
we samen contact met de arts om te vragen 
waarom het middel voor u nodig is.

SAMENWERKING
Uw apotheek werkt samen met de andere 
zorgverleners in het gezondheidscentrum 
en de overige huisartsen in de wijk en stad. 
Door deze samenwerking zijn we in staat uw 
geneesmiddelgebruik te begeleiden en waar 
nodig bij te sturen. 

VERANDERINGEN IN 2018 
Apotheek Twekkelerveld mag vanaf 1 januari 
2018 geen incontinentiemateriaal (luiers en 
catheters) meer leveren voor rekening van de 
zorgverzekering. Een aantal zorgverzekeraars 
hadden het contract al opgezegd, en nu dan 
ook Menzis, onze grootste verzekeraar.

De apotheek wil u graag helpen bij het vinden 
van een nieuwe (landelijke) leverancier. Meldt 
u zich aan in de apotheek en dan zullen we u 
daarin begeleiden.

Samen werken(d) voor uw gezondheid!

Rikie Elling, 
apotheker van 
Apotheek Twekkelerveld

In het nieuwe jaar hebben veel mensen goede voornemens. Misschien is het 
dan goed om eens te kijken naar uw medicijngebruik. Niet iedereen gebruikt 
zijn chronische medicijnen zoals de arts heeft bedoeld. In veel gevallen leidt 

dat tot een slechte werking en hogere kosten voor de zorg. De jaarwisseling is 
een mooi moment om daar eens aandacht aan te besteden in deze rubriek.

Goede voornemens 
voor 2018

OP ZOEK NAAR COLUMNIST
De wijkkrant is op zoek naar een columnist. Kunt u schrijven 
en heeft u maandelijks iets leuks, grappigs of interressants te 
melden? Mail dan naar readactie@wijkkranttwekkelerveld.nl. 



Brouwerijplein 57
Enschede
*tot €200. Vraag naar de voorwaarden.

Uit de complete collectie van 2017*

t/m 31 december

Winkelcentrum Op de Brouwerij 
Brouwerijplein 33A, Enschede •  T. 053 851 5500

Silent Majority 30 NOVEMBER 2017 T/M 4 MAART 2018 

OOK
ADVER-
TEREN?

Stuur dan een email naar:

ADVERTEERDER@

WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL

Thuiszorg van Livio

Zorg van Livio is voor iedereen 
dichtbij in Twekkelerveld. Dus voor:

•  Persoonlijke verzorging 
•  Wijkverpleegkundige hulp  
•  Medisch Technische Verpleging  
•  Acute zorg  
•  Psychiatrische Intensieve Thuiszorg  
•  Ergotherapie thuis  
•  Nachtzorg  
•  en andere vormen van thuiszorg 

bent u bij Livio aan het goede adres.

www.livio.nl
tel: 0900 - 9200 (lokaal tarief) 

Zorg nodig?Bel ons direct en we regelen 
het!

Alleeweg 36a
zijstraat G.J. van Heekstraat
Tel. 053 - 4359303

Openingstijden:
di t/m vr van 13.30 - 17.30 uur
zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

DE NIEUWE 
ZOMERCOLLECTIE IS 

BINNEN
   

  KOM SNEL LANGS

Apotheek Twekkelerveld 
Maanstraat 140  7521 HC Enschede
tel. 053 43 50 371
e-mail apotheek@twekkelerveld.nl 
website www.twekkelerveld.nl

Medicatieoverzicht:
Vraag ernaar 
in de apotheek,
voor u naar de
specialist gaat.

www. r i g te r sb leek .n l

Vrienden van Rigtersbleek sociaal maatschappelijk betrokken

Onderstaande bedrijven voelen zich dermate betrokken bij de 
club en de omringende wijken Twekkelerveld, Stadsveld en 
Pathmos, dat zij een extra financiële bijdrage willen leveren 
om de verschillende projecten structureel te ondersteunen. 
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Onderstaande bedrijven voelen zich dermate betrokken bij de 
club en de omringende wijken Twekkelerveld, Stadsveld en 
Pathmos, dat zij een extra financiële bijdrage willen leveren 
om de verschillende projecten structureel te ondersteunen. 
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Vrienden van Rigtersbleek sociaal maatschappelijk betrokken

Onderstaande bedrijven voelen zich dermate betrokken bij de 
club en de omringende wijken Twekkelerveld, Stadsveld en 
Pathmos, dat zij een extra financiële bijdrage willen leveren 
om de verschillende projecten structureel te ondersteunen. 

www.deppenbroek.nl

* Voldoende GRATIS parkeergelegenheid 

* Keurmerk Veilig Ondernemen

* Overdekt winkelen 

* Ruim aanbod

* Ruime openingstijden

Hét winkelcentrum van Enschede Noord

Schoenreparatie Naafs

Chinees Restaurant Long Fu

Euro Cleaning

Bloemen de Jong

Supercoop

Iwan Fotografie

Jager Schoenen

Kroeze Boeken Lektuur Tabak

ter Stal Fashion

Doe het zelf Hubo Bakker

Slijterij Mitra Hofhuis

Groente & Fruit “de Aubergine”

Blokker

Brood Banket Jagers

Rene’s Party Shop Delicatessen

Topslager Jos Lohman

Albert Heijn

Dierenspeciaalzaak Ibis

Cafetaria Silvia

Zeeman Textiel

Medsen Apotheek Deppenbroek

Kruidvat

Versbakkerij Savonije

Kapsalon New Look

Optiek Deppenbroek

Fish Today

Mode in

trendy haarspecialist  
voor hem en haar met 
en zonder afspraak

ook voor wenkbrauwen 
epileren met draad

we hebben diverse 
cadeau cheque’s

vraag ook naar onze 
spaarkaart

G.J. van Heekstraat 241 • 7521 EE Enschede • Telefoon 053 - 435 93 73

www.kapstars.nl

 DAMES: 50% KORTING op knippen bij een 
verfbehandeling (min 25 euro)

 
HEREN: GRATIS wasmasage bij een knipbehandeling

 
Actie is geldig t/m 31 maart 2011 

op vertoon van deze bon.  

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.kapstars.nl

- KORTINGSBON -

BROUWERIJSTRAAT 42 
7523 XD ENSCHEDE 

T. 053 301 0913

WWW.LAPTOPSENZO.NU

> VERKOOP
> ONDERHOUD 
> REPARATIE 
> LAPTOPS
> COMPUTERS

Fijne feestdagen en een gezond 2018!
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De meeste mensen hoor je niet. 
In de media zijn degenen die hun 
stem verheffen vaak het best 
vertegenwoordigd, waardoor we het 
makkelijkst verstaan wat eenvoudig 
te roepen is. In samenwerking met 
Trendbureau Overijssel onderzoekt 
Tetem hoe we ons verhouden tot een 
samenleving die steeds gepolariseerder 
raakt, met aan beide kanten van het 
spectrum een kleine minderheid die 
actief betrokken is bij discussies. 
Daartussenin zit een grote middengroep 
die je nauwelijks hoort.

Vanaf januari hebben zes kunstenaars 
onderzoek gedaan naar deze ‘silent 
majority’. Ze hebben diverse congressen 
in Overijssel bijgewoond en allen 
een projectvoorstel ingediend. Vier 
kunstenaars zijn geselecteerd om nieuw 
werk te ontwikkelen voor de Silent 
Majority tentoonstelling. Hoe gaan we 
om met verschillen tussen mensen? 
Welke rol kunnen kunst en kunstenaars 
spelen in het mobiliseren en visualiseren 
van de stille meerderheid? 

Anne-Marie Meertens gaat actief op 
zoek naar de stille meerderheid en biedt 
een luisterend oor. Haar installatie 
verbeeldt niet alleen het resultaat van 
haar onderzoek, maar staat ook stil bij de 
positie van de toeschouwer ten opzichte 
van de filmbeelden. Waar de stille 
meerderheid in het maatschappelijk 
debat vaak politiek wordt geduid, opent 
haar installatie de voordeur van mensen 
voor wie zwijgzaamheid misschien 
slechts persoonlijk is. Domenique 
Himmelsbach de Vries roept het publiek 
op om prima mensen aan te dragen 
die vereeuwigd zullen worden in Het 
Monument voor Prima Mensen dat zich 
in het exacte middelpunt van Nederland 

bevindt. De sculptuur herdenkt mensen 
die gewoonlijk niet op monumenten 
voorkomen: prima mensen die niet 
vergeten mogen worden. De prima 
mensen kunnen gedurende de 
tentoonstelling worden voorgedragen. 

Gunter Gruben heeft 76 mensen een 
alternatieve ‘middenstemwijzer’ laten 
invullen waarmee ze de stellingen 
van de officiële stemwijzer met veel 
meer nuance konden beantwoorden. 
Zijn installatie The Opposite of Black 
and White visualiseert de resultaten 
van die enquête. Door de bordjes in 
beweging te zetten, verdwijnen de 
scherpe randen van het lijnenspel die 
de opvattingen aan uiterste zijden 
van het spectrum representeren. De 
acteurs in de installatie van Viktoria 
Gudnadottir spelen ‘gewone’ mensen. 
Hun rollen zijn tot stand gekomen op 
basis van interviews en vragenlijsten. 
De kunstenaar zocht naar doorsnee 
mensen in doorsnee wijken. Voor de 
films stelde zij uit hun individuele 
verhalen een viertal scripts samen. 

Zij problematiseert daarmee de 
mogelijkheid om kennis te verzamelen 
over groepen mensen. Hoe dichterbij 
men komt, hoe lastiger het wordt om 
het individu als archetype van een groep 
te ervaren.

De kunstenaars die deelnemen aan 
Silent Majority zoeken naar sporen 
van een groep waarvan verbeelding 
ook het probleem van definitie 
blootlegt: het gematigde midden krijgt 
gemakkelijk vorm in statistieken en 
analyses van beleidsmakers, maar 
deze vanzelfsprekende samenhang lijkt 
bij nadere beschouwing vaak weer te 
verdwijnen. 

WAT KENMERKT DEZE GROEP BEHALVE 
HUN ONZICHTBAARHEID?
De tentoonstelling wordt geopend 
op donderdag 30 november om 17:00 
uur. De opening wordt verricht door 
Martha Riemsma, hoofdredacteur van 
de Twentsche Courant Tubantia. De 
tentoonstelling reist hierna door naar 
Deventer en wordt doorontwikkeld 

door Kunstenlab. In de foyer van 
Tetem is tegelijkertijd de serie Without 
You There’s No Me van Esmay Groot 
Koerkamp te zien. Esmay is een van 
de deelnemers aan het Talent & 
Development Program van Tetem. 
In deze tekeningenserie onderzoekt 
Esmay de invloed van de afkomst en 
opvoeding binnen verschillende culturen 
in Nederland.

Link naar de tentoonstelling:
www.tetem.nl/portfolio/silent-majority/
Extra event op dinsdag 12 december 
2017 waarbij we onderzoeken wat een 
prima mens is:
www.tetem.nl/portfolio/prima-mens/

Locatie:
Tetem, Stroinksbleekweg 16, Enschede
Openingstijden: 
maandag t/m zondag, 11:00-17:00 uur
Toegang: gratis
www.tetem.nl
facebook.com/Tetemkunst
twitter.com/tetemkunst
www.instagram.com/tetemkunst

Silent Majority 30 NOVEMBER 2017 T/M 4 MAART 2018 

UITSTELGEDRAG
56 procent van de Nederlanders wacht 
minstens enkele weken voordat 
zij met fysieke klachten contact 
opnemen met de fysiotherapeut. Dat 
blijkt uit het onderzoek Fysiotherapie 
onder ruim duizend Nederlanders, 
uitgevoerd door het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie. 34 procent wacht 

enkele weken tot een maand voordat 
zij de fysiotherapeut bezoeken. 
22 procent loopt een maand of 
langer door met klachten of besluit 
uiteindelijk geen contact op te nemen.
Als voornaamste reden hiervoor 
geven de respondenten aan dat 
ze hopen dat de klachten vanzelf 
overgaan. Anderen bezoeken liever 
eerst de huisarts of vrezen voor 

mogelijk hoge kosten die een bezoek 
aan de fysiotherapeut met zich kan 
meebrengen. 

VERWIJZING
Ook weet een groot deel van de 
Nederlanders niet hoe zij bij de 
fysiotherapeut terechtkomen. 53 
procent denkt dat zij hiervoor eerst 
een verwijzing nodig hebben van de 
huisarts, hoewel dit in Nederland niet 
nodig is. Ook denkt 34 procent dat 
fysiotherapie onder het eigen risico 
valt, deze wordt echter vergoed vanuit 
uw aanvullende verzekering, tenzij u 
een chronische indicatie heeft.

POSITIEF OVER FYSIOTHERAPIE
Ondanks dat Nederlanders een 
bezoek aan de fysiotherapeut om 
verschillende redenen uitstellen, zijn 
ze zeer lovend over de beroepsgroep. 
Zeven op de tien respondenten ziet 
de fysiotherapeut als ‘dé specialist in 
houding en beweging’ en maar liefst 

85 procent toont zich positief over de 
gekregen behandeling en geeft aan 
zich na afloop beter te voelen.

Uit eerder onderzoek bleek al 
dat hogere zorgkosten door 
ziekenhuisopname of operatie 
kunnen worden voorkomen door 
eerder naar de fysiotherapeut te gaan. 
Dit nieuwste onderzoek bevestigt dat 
de mogelijkheden en meerwaarde 
van fysiotherapie nog beter onder 
de aandacht moet worden gebracht, 
bij zowel het brede publiek als bij 
huisartsen en specialisten. Zeker 
niet alleen vanwege de besparing op 
zorgkosten maar vooral in het belang 
van goede zorg in de buurt.

Voor meer informatie of vragen 
over fysiotherapie, neem tijdens 
werkdagen contact met ons op via 
ons telefoonnummer: 053-4358992 
of stuur uw vraag aan ons door op het 
e-mailadres: info@fysio-debleek.nl

Merendeel Nederlanders loopt te lang door
MET FYSIEKE KLACHTEN



Van 8 december 2017 tot 7 januari 2018 
is het Winter Wonderland in Enschede! 
De binnenstad is sfeervol verlicht en 
aangekleed, de ijsbaan staat op de 
Oude Markt en er zijn verschillende 
kerstmarkten. Ook zijn de winkels extra 
geopend. Dus voldoende gelegenheid 
om je decemberaankopen te doen. 
Noteer deze data in je agenda en kom 
de sfeer beleven.

EXTRA KOOPZONDAGEN
In de maand december zijn er extra 
koopzondagen namelijk: 03, 10, 17 en 24 
december

SCHAATSEN OP DE OUDE MARKT
Tijdens Winter Wonderland kun je weer 
heerlijk schaatsen in de binnenstad 
van Enschede. Op het sfeervol verlichte 

plein op de Oude Markt wordt de ijsbaan 
met schaatscafé weer opgebouwd.

IJSBAAN VAN 25 X 15 METER
Een grote publiekstrekker binnen Winter 
Wonderland is de overdekte en prachtig 
aangeklede ijsbaan van 25 x 15 meter 
op de Oude Markt. Kinderen (en ouders) 
kunnen heerlijk schaatsen op deze 
ijsbaan op het gezelligste horecaplein 
van het Oosten.

SCHAATSCAFÉ
Na het schaatsen kun je je opwarmen 
aan een chocomelk of glühwein in het 
gezellige schaatscafé bij de ijsbaan. Als 
je zelf niet wilt schaatsen, is het ook een 
mooie plek om naar de schaatskunsten 
van je kinderen, vrienden of anderen 
te kijken. Meer zin in een lekker koud 

biertje, koffie of andere (koude) dranken? 
Die zijn ook verkrijgbaar. Er is een kleine 
kaart met lekkere snacks, dus ook je 
honger kan worden gestild.

SCHAATSEN HUREN
Je kunt zelf je schaatsen meenemen. 
Maar heb je geen schaatsen? Geen 
probleem, je kunt ze ook huren bij 

de ijsbaan. Die zijn in alle maten 
voorhanden.

PRIJZEN
Entree: €3,50
Schaatshuur: €1,50
10-rittenkaart
zonder schaatshuur: €30,-
10-rittenkaart met schaatshuur: € 45,-

Elke huisdiereneigenaar is wel eens bij 
een dierenarts geweest. U meldt zich bij 

de balie, neemt plaats in de wachtkamer 
en uw dier wordt behandeld in de 

spreekkamer. Maar verder komt u 
meestal niet. Hoe ziet de rest van de 
kliniek er uit? Welke ruimtes zijn er 
allemaal? En wat wordt overal gedaan?

EEN KIJKJE NEMEN?
Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u 
zich bovenstaande afvraagt en wij trots 
zijn op onze mooie kliniek, willen wij u 
de mogelijkheid geven om onze kliniek 
eens helemaal te komen bekijken. 
Daarom organiseren wij op zaterdag 13 
januari 2018 een Open Dag aan onze 
locatie aan de Brinkstraat.

MEER WETEN?
Aan de invulling van deze dag wordt 
nog hard gewerkt! Wel kunnen we 
vast vertellen dat er genoeg te bekijken 
is voor u en uw kinderen. Daarnaast 
zullen er leuke activiteiten zijn en 
genoeg informatie over alles wat met 
uw huisdier te maken heeft. Nadere 
informatie volgt via onze website en 
Facebookpagina’s. Houd deze dus goed 
in de gaten!

Team Dierenkliniek Enschede

Winter Wonderland Enschede 

Een kijkje ACHTER DE SCHERMEN

 Twekkelerveld 8 BUURTEN14Zoals bekent omvat de woonwijk 
Twekkelerveld 8 buurten. We willen 
dit onder de aandacht brengen. 

Laten we beginnen met; 

BRUGGENMORS, 
wordt omsloten door: Jupiterstraat, 
Bruggenmorsweg, Neptunusstraat en 
Venusstraat.

STERRENBUURT NOORD, 
wordt omsloten door: Jupiterstraat, 
Zonstraat, rand begraafplaats, 
Hengelosestraat, Wegastraat, 
Weegschaalstraat.

STERRENBUURT ZUID, 
wordt omsloten door: Spoorlijn/

Melkwegpad, Venusstraat, 
Jupiterstraat, Zonstraat, 
Weegschaalstraat.

RIGTERSBLEEK, 
wordt omsloten door: Spoordijkstraat, 
Weegschaalstraat, G.J. van 
Heekstraat, Lambertus Buddestraat.

TOEKOMST, 
wordt omsloten door: G.J. van 
Heekstraat, Weegschaalstraat, 
Wegastraat, Hengelosestraat, 
Pijlhovenstraat.

WESTINDIE, 
wordt omsloten door: G.J. van 
Heekstraat, Pijlhovenstraat, 
Hengelosestraat, Goolkatenweg.

‘T ZWIK, 
wordt omsloten door: Min. 
Loudonlaan, Goolkatenweg, 
Hengelosestraat, Tubantiasingel.

TUBANTIA, 
wordt omsloten door: Richtersweg, 
Goolkatenweg, Min. Loudonlaan, 
Tubantiasingel.

WAAROM DIT VERHAAL? 
We willen wat aandacht besteden aan 
die zich willen inzetten voor de buurt 
en aan wat er in de buurt plaats vindt. 

Daarom vragen we om uw hulp. 
Wellicht bent u diegene die uw buurt 
wil vertegenwoordigen of heeft u een 
goed verhaal, laat dat dan aan de 

redactie van de wijkkrant weten. 
Van onze kant willen graag met 
jullie een steentje bijdragen aan een 
hechtere samenhang in onze mooie 
wijk. 

Wij willen elke maand één buurt de 
gelegenheid geven voor een artikel in 
de krant. 

Denk nu niet ik ben nog lang niet aan 
de beurt. Gewoon doen. 

Stuur een tekst met een foto naar; 
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl 
dan zijn we daar blij mee.

VROEGER NU



!

15

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: € 42,50 / 3 maand: € 10,65
Topabonnement  
jaar: € 57,50 / 3 maand: € 14,40

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

Het concours in Schiedam op 4 
november was een mooi succes voor 
ons. Het was wel even afzien in de 
voorbereiding, maar dan kun je ook 
wat. Op 4 november was het voor ons 
erg vroeg. Om 6.00 uur al aanwezig 
zijn en de spulletjes die iedereen mee 
moest hebben, zoals instrumenten en 
uniformen moeten klaarliggen. Als de 
bus er is, kan alles ingepakt kan worden. 
Om halfzeven was dan ook het vertrek 
(met een paar minuten vertraging). In 
de bus beginnen de gesprekken dan een 
beetje op gang te komen en hier en daar 
wordt er heerlijk geslapen.

Na een tussenstop voor de rokers en 
benenstrekkers konden we weer verder 
richting Schiedam. 

Daar aangekomen kunnen we in 
een aparte hal onze instrumenten 
uitpakken en de uniformen aan doen. 
In een andere hal werd het concours 
gehouden. Daarna konden we weer 
even op adem komen en konden we 
onze instrumenten neerleggen. 

Dan begint zo langzamerhand het 
besef te komen dat we hier werkelijk 
zijn. Daarna hebben we ons even warm 
geblazen in een daarvoor aangewezen 
zaal. Nog even luisteren en een praatje 
maken met diverse verenigingen, ook 
altijd leuk om hun dingetjes te horen.

En dan gaat het toch echt gebeuren. De 
Tambour-maître zet ons in de houding 
en iedereen is dubbel geconcentreerd. 
We gaan er allemaal voor. Na een 
seintje van de concoursleiding mogen 
we opkomen met een mars en dat was 
in dit geval March to Greenfield. 

Als we zijn aangekomen in de zaal zet 
de maître ons in de concertopstelling. 

En dan gaan we ons concerterende 
nummer spelen. Niet een gemakkelijk 
nummer, n.l. Different Ways met 
diverse muziekstijlen en tempi. Prima 
gedaan dit nummer en we gaan naar 
de uitgangspositie voor het lopende 
nummer. Dat wordt een speciale 
bewerking van onze instructeur M.J. 
van Seijen van het nummer Arnhem. 
Hij speelde zelf ook mee op trombone. 
Het is een behoorlijk pittig nummer en 
de diverse onderdelen van het lopen 
met de bijzondere verrichtingen zijn 
ook niet mals. Na afloop veel applaus 
van het publiek en de meegekomen 
supporters die op eigen gelegenheid 
waren gekomen. Super, tof mensen! 
Ook deze muziek hebben we prima 
gespeeld. Als laatste hebben we nog 
een afmars gespeeld. En dan is het 
achter de schermen even een chaos 
want iedereen is blij dat dit stukje van 
de dag voorbij is.

Tussen de middag volgt voor ons de 
uitslag en die is volgens de nieuwe 
jurering.

Concerterend deel: 80,83 punten; met 
een uitnodiging voor het NK te Wijchen.
Marcherend deel: 80,00 punten; met 
eveneens een uitnodiging voor het NK 
te Wijchen.

80,63 in totaal voor zowel het 
concerterende als het marcherende 
nummer. Prima gedaan dus, en omdat 
we boven de 80 punten zijn geëindigd 
worden we ook uitgenodigd voor het 
Nederlandse Kampioenschap! 

De ontlading en de blijdschap is niet van 
de lucht en menig traantje vloeit er bij 
de spelers en de begeleiding. Spulletjes 
weer inpakken, eigen kleren weer 
aandoen en dan even heerlijk iets voor 

jezelf doen. Later weer in de bus richting 
Enschede. Onderweg nog even bij een 
Mac wat eten en bij thuiskomst staat er 
door de activiteitencommissie een mooi 
buffetje klaar! We zijn nog lang met de 
afterparty bezig geweest. Een mooie 
afsluiting van een prima top dag!

Het leven gaat ook verder bij DMBE 
en de Pietenband España Musica is 
ondertussen ook erg druk geweest 
met de muziek voor de intocht van 
Sinterklaas in Enschede en de diverse 
winkelcentrums in de stad. 18 november 
was een erg mooie droge intocht bij 
de haven en altijd prachtig voor de 
muzikanten om dit mee te maken. Jullie 
gaan er meer van horen en zien.

Carnaval is ook weer in alle hevigheid 
losgebroken en de Ooster Bloaskapel 
is uiteraard ook weer van de partij. In 
februari gaan we weer meedoen met de 
lichtjesoptocht.

Dan was er nog een aangekondigd 
kerstconcert, maar of dat nog doorgaat 
is ook even een vraag. Want er was een 
dubbele agenda bij het theater waar we 
dat wilden houden. Houd onze facebook 
pagina maar even in de gaten voor wat 
betreft het doorgaan hiervan en waar en 
hoe laat.

Oh ja, we gaan ook weer bezig 
met scholenprojecten en bij de 
lichtjesoptocht van 16 november bij de 
Paulusschool. Daar hebben we ook een 
oudere aankomende leerling kunnen 
enthousiasmeren voor de muziek. 
Dus niet alleen jongeren maar ook de 
ouderen kunnen bij ons terecht!

Als je zoiets wilt proberen kom dan op een 
woensdagavond aan de Herculesstraat 
10. Even bij een kopje koffie/thee praten 
over de mogelijkheden.

In het volgende nummer van de 
wijkkrant zitten we denk ik al in 2018. 
En DMBE wenst jullie al het goede voor 
2018 en kalmpjes an vedan.

Mooij of nig dan.

InformatieNAAR NEDERLANDSE 
KAMPIOENSCHAPPEN? DMBE

Dat is nog even de vraag, want dat is een beetje afhankelijk van een aantal 
factoren die wij niet in de hand hebben.



Winkelcentrum Twekkelerveld
Apotheek
Lakerink

Cross Fysio
Desmo Hair

Gebr. v.d. Meij
AH

Livio
Van Lochem

Extra Makelaar
Piest 

Fysio de Bleek
Salon van Top tot Teen

De Fusting

Boensma
Gerrits

Renokap
Dierenkliniek Enschede

Senzasia
De Pannenkoek Enschede

Vindiets
Mezze Delicatessen

Eye Wish
Laptops en Zo

Kerstbomenkwekerij Vije
Vriezema Race- en ATB Repair

Top Pets
Aanhangerverhuur Rob

&
Happy 2018!


