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NIEUWS IN HET KORT
• Jeroen Diepemaat is de nieuwe stadsdeelwethouder in Enschede Noord. Hij is 29 jaar, getrouwd, sinds
kort vader en woont sinds 2014 met veel plezier in Enschede Noord. Hij was al vroeg politiek actief, o.a.
als voorzitter in de JOVD (de jongerenafdeling van de VVD) en heeft vanaf 2010 acht jaar als raadslid
in de gemeenteraad gezeten. Wilt u een afspraak met hem maken neem dan contact op met Klazien
Maathuis, tel. 053 481 70 98 of stadsdeelmanagementnoord@enschede.nl.
• De sloop van de flats aan het Fazantplein is begonnen (zie foto op de voorkant van deze wijkkrant).
In het voorjaar wordt begonnen met de bouw van 76 appartementen en 9 eengezinswoningen. Het is de
bedoeling dat de woningen eind 2020 klaar zijn. Hierna zal de herinrichting van het plein plaatsvinden.
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BEWONERSfESTIVAl ENScHEDE NOORD MET VOlOP VERBINDING

? Door Titia van Hooijdonk

Op 14 juli werd op drie locaties in Enschede Noord voor de derde keer het Bewonersfestival georganiseerd. De locaties waren Beien, Tetem en het Deppenveld. Het doel van deze dag was om te laten zien
wat er allemaal te beleven valt in Enschede Noord. Het overkoepelende thema was ‘verbinding’ wat
letterlijk werd uitgebeeld met een Engelse bus die mensen tussen de verschillende locaties heen en
weer bracht.

uit. Ook gaf gitarist Jelle van Buuren een mooi
optreden. Ook in Tetem was de Stichting
Historische
Sociëteit
Enschede-Lonneker
(SHSEL) aanwezig met meerdere exemplaren van
hun blad de Sliepsteen en een diapresentatie met
foto’s van oud-Enschede. Buiten verzorgde de
organisatie
Cultuurgeluid
een
workshop
Spraypaint, waarbij kunstige afbeeldingen van het
heelal ontstonden.

onthulling ontmoetingsbankje bij Beien

Mijn dag startte bij Beien aan de Meeuwenstraat.
Hier werd het eerste van drie ontmoetingsbankjes
onthuld, deze zijn allemaal ontworpen door
kunstenaars. Speciaal aan deze onthulling was dat
Leon Buiting, de stadsdeelmanager van Enschede
Noord, de tekening bij het bankje afmaakte. Hierna
gaven twee dames van M-Pact een korte presentatie over hun vrijwilligersorganisatie. Het laatste
onderdeel op deze locatie dat ik heb bijgewoond
bestond uit gesprekken in tweetallen over waar je
trots op bent.

op het deppenveld veel activiteiten voor kinderen

Opnieuw met de bus reden we verder naar het
Deppenveld, waar vooral veel activiteiten voor
kinderen waren. Zo konden ze een workshop
hiphop volgen en waren er springkussens en een
stormbaan.

met bus naar tetem voor historie en kunst

Er kwam een speciale Engelse bus met buschauffeur voorrijden die ons naar de locatie Tetem
bracht. Bij het instappen ontvingen we van reisleider Jerry Kroezen een buskaartje. De rit was
een mooie ervaring. Bij Tetem werd het tweede
ontmoetingsbankje onthuld, met armen die je
knuffelden. Er volgde een gesprek met de
kunstenares die dit bankje had ontworpen.
Binnen bij Tetem was een robot in het echt en op
het scherm te zien, dit zag er behoorlijk futuristisch
2

mooie extra kennismaking met de wijk

Bij dit Bewonersfestival konden buurtbewoners
Enschede Noord op een bijzondere manier leren
kennen met tal van activiteiten, presentaties en
optredens. Het festival is zeker voor herhaling
vatbaar!
3
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NIEUWE WEBSITE WIJK DEPPENBROEK
Het Bewonersplatform Deppenbroek heeft het initiatief genomen om een website te lanceren met alle
informatie over de wijk! Nieuwsberichten, een agenda en alle voorzieningen zijn te vinden op www.wijkdeppenbroek.nl. Alles wat de wijk te bieden heeft, in de breedste zin van het woord, is terug te vinden op
de site. Ook alle instanties en ondernemers die iets kunnen betekenen voor de bewoners zijn op de site
te vinden met een korte toelichting en verwijzing naar hun website. Neem snel een kijkje op de website!
Contact

Heb je aanvullingen? Wil je een nieuwsbericht delen? Ontbreekt er een activiteit op de agenda?
Heb je een foto die niet mag ontbreken op de site? Andere opmerkingen of vragen? Twijfel niet en stuur
je reactie naar info@wijkdeppenbroek.nl.

OP ZOEK NAAR AcTIVITEITEN Of GEZElScHAP?
Oud worden willen we allemaal, maar we willen ook graag vitaal blijven en leuke dingen doen. Veel
ouderen willen gezelligheid om zich heen en aanspraak hebben.
Alifa Welzijn Ouderen, Pathmossingel 202, 7531
CM Enschede, e-mail: welzijnouderen@alifa.nl,
tel. 053 432 01 22.

Bent u op zoek naar activiteiten?

Via de website www.alifawelzijnouderen.nl vindt u
activiteiten voor senioren in heel Enschede. U kunt
ook per thema en stadsdeel zoeken. Elke week
staan er in het keuzemenu op de website in de
rubriek ‘Tips de komende tijd’ nieuwe activiteiten
en evenementen waar u aan deel kunt nemen
(zie afbeelding).
Bent u op zoek naar gezelschap?

- iemand om samen mee te winkelen
- iemand om uitstapjes mee te maken
- iemand om samen mee te wandelen of fietsen
- iemand om samen uw hobby mee uit te oefenen
- iemand om samen mee naar het theater te gaan
- iemand om...
Dan kunt u via een afgeschermd en veilig deel op
de website in contact komen met anderen die uw
interesses delen. U kunt informatie uitwisselen of
afspreken om samen iets te ondernemen.
Na aanmelding krijgt u een account en maken wij
een afspraak met u voor de uitleg en het aanmaken van uw profiel. Daarna kunt u zelf aan de slag.
Wij blijven beschikbaar voor vragen en ondersteuning. Voor het aanmaken van een account hebben
wij uw contactgegevens en e-mailadres nodig.
Hier gaan wij zorgvuldig mee om.
Uitleg en contact

Elke 1e woensdagmiddag van de maand van
14.00-16.00 uur kunt u op ons kantoor uitleg
krijgen over deze dienst. Als u uw laptop
meeneemt kunnen wij u helpen een profiel aan te
maken en u ontmoet andere deelnemers.
Deelname is gratis.
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DAGBESTEDINGPROJEcT ‘DE BOER OP!’
? Door Titia van Hooijdonk
Op 27 juni was ik op bezoek bij drie dames van het dagbestedingproject ‘De boer op!’ in Volkstuinencomplex Het Vaneker. Van het project zelf waren Bernadette Eaglen en Wien Gerards aanwezig.
Om meer te vertellen over de achtergronden van het project was Ellen Kleine Wiecherink van
Thuiszorgorganisatie Aster Zorg aangeschoven.
dagbesteding tegen de vereenzaming

Het idee om een moestuin te beginnen is ontstaan
vanuit de kleinschalige Thuiszorgorganisatie Aster
Zorg. Er is best veel vereenzaming onder ouderen.
“Naast de huishoudelijke zorg en medische hulp
vroegen we ons af of cliënten het leuk zouden
vinden om een vorm van dagbesteding te hebben.
Dit moest wel iets unieks zijn. Zo kwamen we op
het idee van werken in een moestuin. De bezigheden zijn met nadruk geen fysieke arbeid, het gaat
om de ervaring van het plezier van buiten zijn.
Vandaar de naam ‘De boer op!’”
opzet ‘de boer op!’

rijke opbrengsten

Het project is begonnen met de actie NL Doet! In
2017. “De grond is aangelegd en omgespit op een
manier dat ook mensen met een handicap mee
kunnen doen.” Voordat Bernadette en Wien met dit
project begonnen hadden ze ook al een eigen
moestuin. “Daardoor weten we hoe alles hier
werkt.”
De cliënten zijn geworven vanuit het cliëntenbestand van Aster Zorg en daarnaast is er ook
reclame gemaakt. Vorig seizoen voerden alleen
ouderen bezigheden uit, nu worden mensen van
alle leeftijden gezocht, in principe is iedereen
welkom die op zoek is naar een vorm van
dagbesteding.

Er worden geen producten aan andere organisaties doorverkocht, maar de bezigheden leveren de
cliënten wel wat op: “Regelmatig gaan ze naar huis
met een bosje bloemen of bijvoorbeeld een zak
aardappelen of peultjes.” Bernadette en Wien
levert het vooral een goed gevoel op. Er wordt
nogmaals benadrukt dat mensen niet bang hoeven
te zijn dat ze hard bezig moeten zijn, het gaat om
het plezier van het buiten zijn. “Soms worden er
foto’s van vroeger bekeken of voorwerpen in
elkaar gezet die met buiten te maken hebben.
Andere bezigheden zijn: schoffelen, plukken,
zaaien, bloemschikken, wandelen en op een
bankje zitten. We willen aansluiten bij waar
mensen behoefte aan hebben en wat ze fysiek
aankunnen.”

dagindeling ‘de boer op!’

De mensen die tot nu toe bij het project bezig zijn
geweest hadden er veel plezier in. “Cliënten
komen vaak met de taxi, om 10 uur wordt
begonnen met koffie en iets lekkers. Aster Zorg
mag op woensdag gebruik maken van de
leefruimte van de kinderboerderij. Drie kwartier
later vertrekt men naar de tuin.” In de moestuin
mag men gereedschap van de kinderboerderij
gebruiken. “Na een korte check mag men kiezen
voor een vorm van lichte bezigheden. De zware
bezigheden zoals spitten, dat doen wij.” Na een
uur bezig zijn volgt de lunch en na weer een uur
bezig zijn eindigt de dag om twee uur.

een unieke moestuin

Na afloop van ons gesprek kreeg ik een rondleiding door de moestuin. Doordat de moestuin
onderdeel is van het volkstuinencomplex, leer je
ook andere tuinders kennen van allerlei leeftijden
en nationaliteiten. Voor mensen die veel plezier
beleven aan buiten zijn, maar zich niet teveel
fysiek willen of kunnen inspannen, is dit een ideale
dagbesteding. Op het moment zijn er voor vier
mensen bezigheden beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend op de woensdag tussen
10.00 en 14.00 uur een kijkje komen nemen
alvorens men besluit deel te nemen.
Voor meer informatie kan men contact opnemen
met Aster Zorg via 053-203 21 45 of de website
bekijken: www.asterzorg.nl.
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KINDERBOERDERIJ NOORD
? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord
Bestuur aan het werk

schaapskooi en knuffelhoek

Bestuursleden moesten in augustus een dag zelf
aan het werk op de boerderij. De beheerders
hadden vakantie of waren om andere redenen niet
beschikbaar. De boerderij is 365 dagen per jaar
open en dat vraagt om een grote inzet van het
vaste team. Voor het bestuur was het zo gek nog
niet om te ervaren wat het is om looppaden, erf en
weiden schoon te hebben voordat de eerste
bezoekers komen. En dat alle dieren op tijd
gevoerd moeten worden. Waterslang, bladblazer
en hark werden straf ter hand genomen. Het is
hard werken, vooral in de ochtend. Maar een
goede ervaring!

Langzaam doch gestaag vorderen de plannen
voor de schaapskooi op Mekkelholtsmoat.
Dit terrein ligt aan de Vanekerstraat en is enkele
jaren geleden geheel opgeknapt. De schaapskooi
wordt een stevige houten kapschuur (zie figuur).
Het krijgt een multifunctioneel karakter waarbij de
jeugdtuin de gehele achterzijde in gebruik krijgt.
De realisatie hangt nog wel af van de vergunning
van de gemeente.
Een ander plan dat de boerderij voor elkaar wil
krijgen, is het inrichten van een nieuwe knuffelhoek
in het deel van de grote schuur waar nu de
minivarkens verblijven. De varkens verhuizen naar
een andere plek. Daarvoor is al een nieuw verblijf
gebouwd. De boerderij kan voor beide plannen
nog geld gebruiken. Eigen middelen heeft ze niet
hiervoor.

Financiën zorgelijk

De penningmeester heeft na het eerste halfjaar de
alarmklok geluid. Kosten van beheer zijn sterk
gestegen de afgelopen tijd en meer geld is nodig
van gemeente en andere gulle gevers om de
boerderij draaiend te houden. Meer inkomsten zijn
hard nodig.

kandidaten bestuur welkom

Voor wie wil helpen met het realiseren van deze
plannen en het bestuur wil versterken: aarzel niet
en meld je aan. Je wordt dan mede verantwoordelijk voor een parel in de wijk.

nieuwe windveren

Gelukkig heeft de boerderij over de jaren goed
gespaard voor groot onderhoud. De windveren
van het hoofdgebouw zijn afgelopen zomer
vernieuwd en het houtwerk is geschilderd. Ook de
kapschuur en de koeienstal zijn meegepakt en de
gebouwen zien er weer prachtig verzorgd uit.
De schilder heeft goed werk geleverd.
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cARIBBEAN JEUGDVIVA BIJ SPEElTUIN VOORTSWEG
? Door Titia van Hooijdonk
Op 20 augustus ging voor de 64e keer de Jeugd ViVa in Speeltuin Voortsweg van start. De Jeugd ViVa
bestaat uit activiteiten in de speeltuin in de zomervakantie voor kinderen die niet op vakantie kunnen of
die gewoon graag gezellige dingen doen tijdens de zomermaanden.

springkussen op. Kinderen die een uitdaging
zochten konden hun talent beproeven op de
spiraal. Een paar kinderen gingen onder begeleiding van de organisatie een toren bouwen en weer
anderen gingen pijltjes schieten op kleurige
doelen. Natuurlijk mochten de kinderen ook
gebruik maken van de reguliere dingen van de
speeltuin zoals schommels en klimrekken. De hele
dag waren er voldoende mensen van de organisatie aanwezig om alles goed in de gaten te houden.

Caribbean viva

Bij de ingang van de speeltuin werd je met een
groot doek welkom geheten bij de Caribbean ViVa
en de gevarieerde muziek zorgde meteen al voor
een gezellige sfeer. Er waren gedurende de dag
ongeveer vijftig kinderen aanwezig. Door het
minder mooie weer voelde het buiten wat minder
Caribisch, maar binnen had de organisatie goed
haar best gedaan om de zaal uitgebreid te
versieren met Caribische figuren in felle kleuren.
Binnen was een speciale activiteit dat kinderen op
de foto konden te midden van een afbeelding van
een strand met palmbomen, waardoor ze zich
konden voelen alsof ze echt op het strand waren.
Verder werden binnen verschillende spelletjes
gedaan en werd er geknutseld.

volop lekkere dingen

Ook op het gebied van lekker eten en drinken
kwamen de kinderen niks tekort. De hele dag
waren er verschillende snoepjes en chips te koop
en ook een ijsje was vandaag bepaald niet duur.
Voor de lunch hebben de kinderen met zijn allen
lekker poffertjes gegeten. En daarmee was het
weer een geslaagde ViVa.

ook buiten een hoop activiteit

Buiten konden kinderen zich volop uitleven. Bij het
betreden van het terrein viel direct een groot

WIJKKRANT NOORD ZOEKT NIEUWE BEZORGER
Omdat onze huidige bezorger wegens gezondheidsklachten moet stoppen, zijn we op zoek naar een
nieuwe bezorger. Zijn/haar taak is het om de kranten op te halen bij Axender en daarna te bezorgen bij
onze adverteerders, bij verschillende instanties en bij de extra afhaalpunten in Enschede Noord.
Dit betekent zo’n 5 uurtjes werk eens in de twee maanden. Voor de rijkosten kunt u een kleine vergoeding
krijgen, verder is het een vrijwilligersfunctie. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen
met Cobi Hamstra, tel. 053 435 88 08 of via wijkkrantnoord@hotmail.com.

10

11

wijkkrant noord

wijkkrant noord

BUURTBEMIDDElAARS GEZOcHT
Bemiddelaars gezocht!!!!! We schreeuwen het van de daken, maar niet te hard, dat geeft overlast.
Gezien de drukte zijn wij op zoek naar vrijwillige buurtbemiddelaars. Ben je woonachtig in de gemeente
Enschede en wil je vrijwillige buurtbemiddelaar worden? Wil je een aantal uren per maand meehelpen
aan relatieherstel en woongenot? Dan zijn wij op zoek naar jou.
∙ Intentie om je voor minimaal een jaar in te zetten
als bemiddelaar.
∙ Jaarlijks passende trainingen te volgen.

rol van de bemiddelaar

Bemiddelaars zijn vrijwilligers die een specifieke
training gevolgd hebben in de methodiek buurtbemiddeling. Bemiddelaars zijn neutraal, zij kiezen
geen partij in een conflict. De bemiddelaar brengt
mensen in contact en zorgt dat de bestaande
problemen bespreekbaar worden. Hij of zij leidt het
gesprek in goede banen. Uiteindelijk zijn het de
buren zelf die het probleem oplossen.

wat kan een vrijwilliger van buurtbemiddeling
verwachten?

∙ Je krijgt een jaarlijkse training speciaal voor
buurtbemiddelaars.
∙ Samenwerking met gemotiveerde buurtbemiddelaars.
∙ Begeleiding door de coördinator.
∙ Waardering in verschillende vormen. Voor meer
informatie over buurtbemiddeling:
www.buurtbemiddelingenschede.nl

wat vraagt buurtbemiddeling van een vrijwilliger?

∙ Goed kunnen luisteren en een neutrale houding.
∙ Een positieve en optimistische benadering van
mensen.
∙ Je bent in staat om tot de kern van een conflict
door te dringen.
∙ Staat open voor en respecteert mensen uit
verschillende culturen.
∙ Dringt eigen normen en waarden niet op bij een
van de partijen.
∙ Enkele uren per maand beschikbaar.

Mocht je interesse hebben om als vrijwillig
buurtbemiddelaar aan de slag te willen, dan
ontvangen we graag jouw CV op onze mail
info@buurtbemiddelingenschede.nl. Ook lezen we
graag waarom je als vrijwillig buurtbemiddelaar
aan de slag zou willen. Vervolgens neemt
Buurtbemiddeling contact met jou op.

NIEUW IN DE WIJK: B&B cHAWE
Bed & Breakfast Chawe is gevestigd in een
karakteristiek gebouw, gelegen naast de jaren-30
woning van Chantal en Stefan Westendorp aan de
Deurningerstraat 401.
De B&B is ontworpen en gebouwd door hen
beiden. De bouw is begonnen in 2017 en in juni
2018 mochten ze hun eerste gasten ontvangen.
De B&B is van alle gemakken en luxe voorzien,
zoals een airco, vloerverwarming en regendouche.
Chawe is afkomstig van de naam van de eigenaresse Chantal Westendorp. Met twee fietsen, die
gratis ter beschikking zijn, kunnen de gasten onze
mooie wijk en stad verkennen. Chantal hoopt dat
de B&B een succes gaat worden! De B&B is te
vinden op booking.com en air B&B.
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EEN VIJVERVRIJDAG MET THEATERKOOR MUlTIPlE NOISE EN
BOVENBOUWBAND KOTTENPARK cOllEGE
? Door Titia van Hooijdonk

reguliere vakken, lessen om hun talent voor
muziek verder te ontwikkelen. Er waren vanavond
zowel muzikanten met gitaar, viool en accordeon,
als zangers en zangeressen. Met goede solisten
en leuke muziek wisten zij een prachtig optreden
neer te zetten. De nummers waren soms echte
klassiekers, voorbeelden waren: ‘De bom’ van Doe
Maar, ‘Stand by me’ van Ben E. King, ‘World of
hurt’ van Ise DeLange en ‘Opzij, opzij, opzij’ van
Herman van Veen.

Op 7 september vond bij de trappen van De
Museumfabriek de derde Vijvervrijdag plaats.
Bij aankomst herkende ik direct het lied ‘Heftantattat’ van Willem Wilmink, dat gezongen werd door
het Theaterkoor Multiple Noise. Het koor zong
daarnaast enkele nummers uit het stuk ‘Huttenkloas’, dat zij uitbracht in 2017. Omdat de
nummers op een bekende melodie werden gezongen, waren ze erg leuk om te luisteren. In het voorjaar van 2019 komt het koor met een
sprookjesachtige voorstelling (www.multiplenoise.nl).
De tweede groep die vanavond optrad was de
Bovenbouwband van het Kottenpark College.
Op school volgen deze leerlingen, naast hun

14

Alles bij elkaar een geslaagde avond, die ook nog
eens leuk was voor alle leeftijden!

15

wijkkrant noord

wijkkrant noord

H O N D E R D J A A R G.J. V A N H E E K P A R K

SCHOONHEIDSSALON

Op vrijdag 7 september werd het 100-jarige jubileum van het G.J. van Heekpark gevierd in het oude
theehuis en een smaakvol ingerichte tent.

Het Oliewonder
DI VE R S E BEHANDE LIN G E N M O G E LIJK
o.a. gezichtsbehandelingen met
aromatherapie op basis van etherische oliën
s (ARSENEPILEREN s %DELSTEENMASSAGE s (OT STONE MASSAGE s
s +RUIDENSTEMPELMASSAGE s
100% natuurlijk, niet op dieren getest
+IJK VOOR MEER INFO OP WWWHETOLIEWONDERNL OF BEL VOOR EEN AFSPRAAK NAAR     
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een Koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Naast
de werkzaamheden voor de stedelijke verbeteringen, zijn rol als vrijwilliger bij de Military en het
koor Multiple Voices werd vooral ook zijn langjarige
belangeloze inzet voor het verbeteren van het G.J.
van Heekpark door de burgemeester onderstreept.

jubileumboek

Een van de bijzondere activiteiten die middag was
de boekpresentatie van het boek ‘100 jaar G.J. van
Heekpark, Groen Rijksmonument in Enschede’.
Het eerste exemplaar werd door burgemeester
Onno van Veldhuizen uitgereikt aan een kleinzoon
van G.J. van Heek. De burgemeester overhandigde het boek met een geestige inleiding aan de
heer Goderd van Heek. Goderd van Heek is inmiddels 98 jaar jong. Hij werd vergezeld door zijn
95-jarige partner. In een helder dankwoord gaf de
heer van Heek een terugblik van zijn eerste
levensfase in de villa Van Heek, tegenover
Schenkerij Wattez. Hij noemde het spelen in het
park in de toenmalige Roombeek, die nu opnieuw
door het park stroomt en vooral zijn schaatsactiviteiten op de ijsvloer op de tennisbanen. Door die
oefening heeft hij later 4 kruisjes voor de
Elfstedentocht behaald. (Het boek is te koop bij
Boekhandel Broekhuis)

onthulling straatnaambord

Als afsluiting van de jubileumbijeenkomst werd
Gerard Oude Vrielink gevraagd om met het grote
gezelschap naar buiten te gaan om daar samen
met Martien Molenaar, voorzitter van de
commissie van beheer, een naambord te onthullen. De motivering voor dit bord was vooral zijn
35-jarige intensieve inzet voor alle ontwikkelingen
in het park: de grote renovaties in de afgelopen 20
jaar, het tot stand komen van de Schenkerij Wattez
en de bijzondere aandacht voor de vaste
gebruikers en hun sportaccommodaties. In een
reactie gaf Gerard Oude Vrielink aan compleet
verrast te zijn en niet zo goed te weten hoe hij met
dit eerbetoon om moet gaan.

koninklijke onderscheiding

Tijdens het jubileum van het G.J. van Heekpark
werd de heer Huub Punte compleet verrast met

WIE WAT WAAR
jubileumdag Cjo enschede

CJO (Christelijke Jeugd Organisatie) Enschede bestaat dit jaar 70 jaar. Daarom is er op zaterdag 3 november een open dag en een jubileumavond voor alle mensen die iets voor de CJO hebben gedaan of
verbonden zijn/waren in de afgelopen 70 jaar. Kinderen van 7 t/m 12 jaar en ouders zijn 3 november om
14.30 uur van harte welkom op de open dag. De jubileumavond start om 19.30 uur. Voor hapje en drankje
wordt gezorgd. Locatie: Clubgebouw aan de Wagelerstraat 34 Enschede. Aanmelden is gewenst voor
de jubileumavond info@cjoenschede.nl.
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PlUKTUIN PlEINTJE ScHUMANNlAAN

heerlijke kruiden. Het onderhoud van de tuin
hebben de bewoners gezamenlijk geregeld.
Voor de bewatering hebben zij een regenton
geplaatst. Zo is het plein niet alleen mooier maar
ook duurzamer geworden.
Dankzij een bijdrage van de wijkbudgetten was het
mogelijk om dit idee uit te voeren. Heb jij nu ook
een idee voor jouw buurt, ga dan naar de website
www.jijmaaktdebuurt en dien je idee in.

Je woont aan een pleintje, maar je kijkt uit op een
plantsoen dat er niet zo bijzonder uitziet. Je hebt
buren die net als jij groene vingers hebben. Deze
mensen zijn bij elkaar gaan zitten en kwamen met
een prachtig idee. Het plantsoen is nu omgetoverd.
Met een pergola gemaakt van hout uit het Van
Heekpark, fruitbomen, bessen en kruiden is een
prachtige pluktuin gemaakt. En de oogst was dit
jaar al goed. Met tomaatjes, rode bessen en

HUIS VAN VERHAlEN
ontspannen met een groepje kleuren voor volwassenen. Een leuke bezigheid en prima gelegenheid
voor een praatje. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Voor materiaal wordt gezorgd.
Nadere inlichtingen: Huis van Verhalen, tel. 053
431 62 88 of info@huisvanverhalenenschede.nl.

inlooprondleidingen

Elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur
verzorgen onze ambassadeurs een rondleiding,
waaraan men individueel mee kan doen. Gestart
wordt met een inleiding in de huiskamer van het
Huis van Verhalen (Prismare, ingang Roomweg)
onder het genot van een kop koffie of thee, waarna
de ambassadeurs (rondleiders) u meenemen voor
een rondwandeling door Roombeek. In totaal zal
de activiteit ongeveer twee uur in beslag nemen
en de kosten zijn € 6,00 per persoon.
Opgave vooraf is welkom, maar u mag zich ook ter
plaatse aansluiten. Nadere inlichtingen: Huis van
Verhalen, tel. 053 431 62 88 of info@huisvanverhalenenschede.nl.
De eerstvolgende rondleiding is op zaterdag
6 oktober a.s. vanaf 13.30 uur.

Buurtmaaltijd in het restaurant van prismare

Elke maandagavond vanaf 18.00 uur is het
mogelijk om samen te eten tijdens de populaire
buurtmaaltijd die door een team vrijwilligers van
het Huis van Verhalen wordt georganiseerd.
Een vers bereide maaltijd voor het kleine bedrag
van € 1,50. Een mooie mogelijkheid om buurtgenoten te ontmoeten. U kunt zich, op de maandag,
voor 12.00 uur opgeven per email op openbuurtmaaltijd@gmail.com of telefonisch via 053 -431 62
88. Kijk op onze website https://huisvanverhalenenschede.nl onder Buutmaaltijd of op onze
Facebookpagina. Wees er snel bij, want de
buurtmaaltijd is heel snel volgeboekt.

kleuren voor volwassenen

Elke donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur kunt
u in de huiskamer van het Huis van Verhalen heel
18
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WIE WAT WAAR
aerobic en step aerobic

jubileumconcert ‘aan tafel!’ van wereldmuziekkoor intervocaal

Begin nu met sporten en zet de eerste stappen
naar een fitter en gezonder leven. Als nieuwe klant
is de eerste training gratis. Er hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden. Je bent van harte welkom
aan de Lijsterstraat 11 (voormalige bibliotheek).
Je kunt gewoon even komen kijken of meer
informatie krijgen op onderstaande tijden:
Maandag 19.15 – 20.15 uur aerobic
Dinsdag 20.00 – 21.00 uur aerobic
Donderdag 19.15 – 20.15 uur step aerobic
Opgave kan ook telefonisch: na 18.00 uur op
nummer 06-151 330 27 of mailen naar
i.welman81@gmail.com.

Wereldmuziekkoor IntervOcaal, dat wekelijks
repeteert in Prismare, bloeit al 15 jaar. In 2018
heeft zij op meerdere manieren aandacht besteed
aan dit jubileum. Leidend thema was hierbij
‘De moestuin’, met workshops met gedichten over
de moestuin en concerten in meerdere
moestuinen in Enschede en Twente.
Op 27 oktober sluit IntervOcaal haar jubileumjaar
af met een spetterend slotconcert met het thema
‘Aan tafel!’ Bij het concert krijgt het koor medewerking van het Georgisch Ensemble Khareba
(www.khareba.nl) en het Twents Mandoline Orkest
(www.tmgo.nl). Samen met IntervOcaal verzorgen
zij een rijke muzikale dis in de Grote Kerk in
Enschede. Wilt u op 27 oktober aanschuiven, dan
vindt u het laatste nieuws via de link
www.intervocaal-enschede.nl.

jubileumconcert 125 jaar ‘soli deo Gloria’

De Christelijke muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria
nodigt u uit voor haar jubileumconcert op 6 oktober
in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel 139 om
20.00 uur. De toegang is gratis. Het concert is een
muzikale reis door de tijd, waarbij verleden, heden
en toekomst van de vereniging voorbij zullen
komen. Medewerking wordt verleend door
zangeres Anouk Snellink en de zanggroep
Double2. Jan Riesewijk zal zorgen voor tekst en
toelichting. Het wordt een concert, waarin de
vereniging laat zien dat ze na 125 jaar nog steeds
springlevend is. Voor meer informatie zie
www.solideogloria-enschede.nl.
open dag podo services

Podo Services, praktijk voor Podotherapie, bestaat
inmiddels alweer anderhalf jaar. De praktijk aan
Moutlaan 2 houdt daarom op zaterdag 13 oktober
van 11.00 tot 14.00 uur open dag om dit met u te
vieren. U kunt de praktijk komen bezichtigen en
kennismaken met podotherapeut Patricia Gerritsen. Er staat uiteraard een hapje en een drankje
klaar. Let wel op, want de praktijk heeft maar een
beperkt aantal vrije praktijkparkeerplaatsen.
Voor overige parkeerplaatsen heeft u een blauwe
parkeerschijf nodig of kunt u gratis max. 2 uur
parkeren in de parkeergarage naast de praktijk.

open dag Centrum voor alternatieve Geneeskunde

Op zaterdag 10 november organiseert het
Centrum voor Alternatieve Geneeskunde een open
dag van 11.00 -14.00 uur. U kunt kennis komen
maken met de therapeuten die binnen dit centrum
werkzaam zijn. In het centrum kunt u terecht voor
uiteenlopende alternatieve zorg, welke voor het
grootste deel geheel of gedeeltelijk wordt vergoed
door de zorgverzekeraars. Tevens is het mogelijk
om op deze open dag een korte mini
behandeling te krijgen. Van te voren boeken is dan
wel wenselijk zodat u altijd aan de beurt komt.
Van acupunctuur tot reiki en van shiatsu massage
tot yin yoga. Op het gebied van alternatieve
geneeskunde zijn we allround en is er voor ieder
wat wils. Zien we u op 10 november?
U bent van harte welkom! www.centrumalternatievegeneeskunde.nl, Voortsweg 204, Team CAG:
053-4350386

Beurs van stichting 55+

20

Op zaterdag 20 oktober houdt de Stichting 55+,
een organisatie voor en door 55-plussers, van
10.00 tot 16.00 uur de Beurs ‘Zelfstandigheid en
vitaliteit’. Zo’n vijfentwintig bedrijven en instellingen
presenteren hun producten en diensten op het gebied van zorg, sport, ontspanning, cultuur, veiligheid e.d. Tijdens de beurs wordt er drie keer een
modeshow gehouden. Locatie: gebouw ‘t Pluspunt, Schuttersveld.17 (Meubelplein). De entree is
gratis. Voor meer info: www.55plus-enschede.nl.
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EVEN VOORSTEllEN
Mijn naam is Desiree Reef. Ik heb diëtetiek (dieetleer) gestudeerd en ben
onlangs afgestudeerd als orthomoleculair therapeut en ben nu een praktijk
begonnen als orthomoleculair- en voedingstherapeut aan Min. Dr. Kuyperplein 39.
Over gezonde voeding wordt veel gesproken en geschreven en het ene dieet
of manier van eten belooft nog meer dan het andere… Daarnaast spreken
ze elkaar regelmatig tegen. Best lastig om met al deze informatie om te gaan.
Mijn uitdaging is om samen met jou, door middel van een optimale voeding,
eventueel aangevuld met supplementen, je klachten (bv. chronische
vermoeidheid, prikkelbaar darm syndroom, overgewicht, overgangsklachten)
te verminderen (op te lossen) op een manier die goed voor jou werkt!
Zie voor meer informatie mijn website www.desireereef.nl.

KOM EENS KIJKEN BIJ DE PROEfTUIN VAN BEIEN
? Door Henny Kramers en Wilma Quak, namens de tuincommissie van Beien
Beien is de afkorting van Bewoners Initiatief Enschede Noord. Het is een platform voor allerlei initiatieven
die van onderaf en vanuit de wijk ontstaan. In het pand van Beien aan de Meeuwenstraat 160 vinden
activiteiten plaats die de wijk socialer, duurzamer en hechter maken.
We hebben nu een diverse groep van uiteenlopende leeftijd, die ook zo nu en dan samen iets
gezelligs doet: samen eten of op een zaterdag een
grotere tuinklus. Ook Stichting Beien organiseert
zo nu en dan activiteiten voor alle vrijwilligers.
Wanneer het je iets lijkt om mee te doen, kom een
keer langs voor een praatje en kopje koffie/thee op
een werkbijeenkomst om de sfeer te proeven.
Of mail moestuin@beien.nl voor een afspraak.

Eén van die activiteiten is de moestuin, we
noemen hem de Proeftuin van Beien. Een stuk
schoolplein aan de kant van de Buizerdstraat is in
2015 van tuingrond voorzien en veranderd van
een modderpoel in een fijne plek met groenten,
kruiden, fruit en bloemen. We laten graag de
Proeftuin zien en zijn daarvoor open op woensdag
van drie tot half vijf. We verkopen dan ook
groenten en kruiden. Vrijwel alles wordt vers
geplukt of geknipt. We hebben naast gangbare
seizoensgroenten een aantal bijzondere groenten
en kruiden die je niet in de winkel kunt kopen.
Elke week verschijnt de nieuwsbrief van de
Proeftuin van Beien met de recente prijslijst en om
de week een recept. De andere week vertellen we
over het wel en wee van onze tuin. Deze nieuwsbrief krijg je op aanvraag bij moestuin@beien.nl
gratis toegestuurd.
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De foto laat de eerste appels zien aan een boompje, dat we vorig jaar hebben geplant. Helaas zijn
insecten er ook dol op. Volgend jaar zullen
we – naar het voorbeeld van Amerikaanse
vrienden – elke appel apart verpakken in een
beschermzakje, liefst een zakje dat kan
meegroeien met het fruit. Tips zijn welkom over
waar je die zakjes in Nederland kunt bestellen.
Een enthousiaste groep vrijwilligers van uiteenlopende leeftijd zorgt voor de beplanting en het
onderhoud. Helaas zullen een paar van hen
binnenkort afhaken wegens verhuizing. Daarom
zoeken we nieuwe vrijwilligers die ons één
werkbijeenkomst per week (2,5 uur) willen helpen
met zaaien, poten, wieden, planten verzorgen en
oogsten.

Onze werkbijeenkomsten zijn woensdag tussen
14.30 en 17 uur of (op afspraak) zaterdag tussen
11 en 13 uur. ’s Zomers werken we op dinsdagavond in plaats van op woensdagmiddag.
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JEROEN DIEPEMAAT,
ENScHEDE NOORD

DE

NIEUWE

STADSWETHOUDER

VAN

Mijn naam is Jeroen Diepemaat en de komende vier jaar ben ik wethouder voor uw en mijn stadsdeel.
Voor ik mezelf verder voorstel wil ik mijn voorganger, Hans van Agteren, bedanken voor zijn inzet voor
het stadsdeel. Eén van mijn voornemens is om dit minimaal te evenaren. U mag mij over een tijdje laten
weten of dit gelukt is.
kennismaken

Wie is Jeroen Diepemaat? Ik ben 29 jaar,
getrouwd en sinds een paar maanden de trotse
vader van Wout. En als u denkt ik ben hem in
Noord wel eens tegengekomen, dan kan dat
kloppen. Sinds 2014 woon ik er met heel veel plezier. Ik ben een geboren Tukker (Hengelo).
Maar vanaf mijn studie aan de Universiteit Twente
in 2006 woon ik in Enschede. Aanvankelijk
studeerde ik Elektrotechniek, maar om meer bezig
te zijn met maatschappelijke issues ben ik overgestapt naar Bestuurskunde. Na mijn studie heb ik
tot mijn benoeming als wethouder gewerkt bij
thuiszorgorganisatie TSN.
Ik was al vroeg politiek actief voor de VVD en ben
voorzitter geweest van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD. Ik was vanaf 2010 acht jaar
raadslid in Enschede. En nu, sinds een paar
maanden, voor de eerste keer wethouder.

medewerkers van het Stadsdeelmanagement en
het Stadsdeelbeheer. Natuurlijk is niet alles goed
in ons stadsdeel, dat ervaar ik vrijwel dagelijks.
Met u en het stadsdeelteam wil ik samenwerken
om ons stadsdeel nog beter te maken. Ik ben
graag op pad in mijn stadsdeel en waar mogelijk
zoek ik u op als u ideeën of plannen heeft waar u
met mij over wilt praten. Neem voor het maken van
een afspraak contact op met Klazien Maathuis
[ telefoon 053 481 70 98 of stadsdeelmanagementnoord@enschede.nl ].

mijn eerste maanden als wethouder

Wat doe je als gloednieuwe wethouder in de eerste
maanden? Je gaat je inlezen, maar ik ben vooral
mensen gaan opzoeken. Deskundigen van binnen
en buiten de gemeente die mij bijpraten op de
beleidsterreinen waar ik de komende vier jaar voor
verantwoordelijk ben. Wat mij tot nu toe opvalt is
de enorme betrokkenheid van iedereen. Ook bij de

POWER NOORD
Natuurlijk bent u ook welkom bij Power Noord voor
allerlei andere activiteiten. Elke dag, tussen 9.00
en 16.00 uur, kunt u komen voor Nederlandse,
Duitse, Engelse, Deense, Arabische en Spaanse
les, om te wandelen, creatief te zijn met textiel of
mozaïek, om te koken of te eten, om te schilderen
of te naaien, om je te laten knippen of kleren te
laten repareren of gewoon voor een kopje koffie
en een praatje!

Power Noord is al weer een aantal weken geopend
en alle activiteiten zijn inmiddels weer begonnen.
We hebben een aantal nieuwe vrijwilligers
gekregen, onder andere bij de Beautygroep.
Deze groep bestaat nu uit vijf dames, die allerlei
beautybehandelingen kunnen geven op dinsdagen vrijdagochtend van 10.00 -12.00 uur. Zo
hebben ze zich bekwaamd in het epileren met een
touwtje, het verzorgen en lakken van nagels en
verschillende soorten gezichtsbehandelingen.
Hierbij nemen ze technieken uit verschillende
landen mee. Dit alles tegen een kleine prijs, om
hiermee weer materialen te kunnen kopen.
Lijkt het u leuk om ook eens aan te sluiten?
Kom gerust langs of maak een afspraak via 053737 02 81 of noord@centrumpower.nl
24

Power Noord; Meeuwenstraat 160; 053-737 02 81;
noord@centrumpower.nl of volg ons op Facebook:
Power Noord.
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VANUIT DE BASISScHOlEN

OBS Roombeek in één gebouw!

OBS Roombeek is vanaf dit schooljaar gehuisvest in één gebouw. Alle kinderen zitten in het gebouw
aan de Bosuilstraat in Prismare.
We hebben dit schooljaar 8 groepen en de gemiddelde groepsgrootte is 22 leerlingen.
OBS Roombeek is een gastvrije school waar persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staat.

Waar zijn we goed in:
PBS/gedrag/normen en waarden
Vanuit een positieve benadering worden gedragsverwachtingen besproken,
waarbij veiligheid, respect&tolerantie en plezier&passie de hoofdwaarden
zijn die leiden tot groei van het kind in alle opzichten.
VierKeerWijzer/talentontwikkeling/wetenschap en technologie
Aardrijkskunde-geschiedenis-biologie-topografie worden in thema’s
aangeboden waarbij de verschillende talenten van kinderen tot bloei komen.
GLANS/ouderbetrokkenheid
Geen school zonder kinderen en ouders! De leerkrachten in groep 1 en groep 5 gaan het
begin van het schooljaar bij alle kinderen op huisbezoek. Alle kinderen van groep 1 tot
en met 8 zitten bij de gesprekken over hun ontwikkeling.
De sterke driehoek kind-ouder-school draagt bij tot een nog betere ontwikkeling van
het kind!
Goed, gedifferentieerd onderwijs/Snappet/Digikeuzebord
We hebben oog voor verschillen en willen bij elk kind in ieder geval ‘eruit halen
wat erin zit’.
Met behulp van de digitale platforms Digikeuzebord en Snappet kunnen we
kinderen goed volgen in hun ontwikkeling en doelgericht aandacht schenken aan
wat een kind nodig heeft.

Nieuwsgierig geworden: bel of mail voor een afspraak!
www.roombeekschool.nl
roombeek@roombeekschool.nl
053-4364369
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KARNIElAND DRAAIT VOllEDIG OP SPIERKRAcHT
? Door Titia van Hooijdonk
In en om Tetem Kunstruimte was in het weekend
van 24, 25 en 26 augustus en het weekend van 31
augustus en 1 en 2 september Karnieland te
vinden. Alle installaties in Karnieland werken
volledig op spierkracht. Ik sprak hierover met
Reinier Kranendonk, een van de oprichters van
Karnieland.
ontstaan

Karnieland is ontstaan bij het Zuiderfestival, het
jaarlijkse festival van Studiocomplex en begon als
Karnival. In 2014 vond het plaats als spelletjesveld
en in 2016 is het uitgegroeid tot een kermis/speelpark. In 2017 werd het festival gehouden op elf
locaties in Nederland en sinds 2018 draagt het de
naam Karnieland.

met kracht een mooi schilderij maken. Bij de BBBGun kon men schieten met ballen uit de ballenbak,
aan de andere kant probeerde men ze juist terug
te slaan. Bij de Velosel waren er vier fietsers nodig
die het met spierkracht voor elkaar kregen een
rondje te rijden. Verder waren er een Karaoke
theater en een poffertjesrestaurant.

voorbeelden van installaties bij karnieland

Zelf maken en in gang zetten

Zowel binnen als buiten waren een aantal leuke
installaties te vinden. Op een normale kermis is er
vaak een Kop van Jut, in Karnieland wordt de
kracht omgezet in iets leuks, zoals bijvoorbeeld
een bloem. Bij de Kracht Auramulator, een installatie die vooral in trek was bij de kinderen, kon men

In Karnieland wordt alles zelf gemaakt en alles
werkt op spierkracht. Het is niet erg als er een keer
iets stuk gaat: daar leer je van en het wordt
gewoon weer gemaakt. Omdat het knap en
origineel bedacht is, was het erg leuk om
Karnieland te bezoeken.
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