
1

wijkkrant noord

JAARGANG 34 | No.5  november 2018



jaargang 34 nummer 5  © Copyright stichting wijkkrant enschede noord
De wijkkrant Noord is een onafhankelijke uitgave van de gelijknamige Stichting. De krant wordt gemaakt

door vrijwilligers en verschijnt sinds een kwart eeuw 6 keer per jaar. Lezersbereik: 25.000. 

Advertentietarieven op aanvraag, Afhaalpunten extra wijkkranten: Winkelcentrum Deppenbroek, Primera

postkantoor Roombeek en Kompas IJstraat. Voor klachten over bezorging bel met Axender, tel. 480 30

30, E-mail: kwaliteit.enschede@axender.nl  Druk: Stichting MEO / Alkmaar

REDAcTIE
Redactieteam: Cobi Hamstra (bureauredactie), Mark Kluivers, Jos van Alebeek, Harry ten Wolde, Titia

van Hooijdonk en Jan van Cooten.

postadres wijkkrant noord: Horstlindelaan 74, 7522 JH Enschede. 

tel. 053 435 88 08  mailadres: wijkkrantnoord@hotmail.com.  website: www.wijkkrantenschedenoord.nl 

IBAN: NL10 INGB 066 52 66 677, t.n.v. Stichting Wijkkrant Enschede Noord. 

wijkkrant noord

1

cOlOfON

INHOUDSOPGAVE
omslagfoto: UitdaaG in en rond prismare

UITDaAG 2018                                                    3, 5            Wijkkrant Noord zoekt nieuwe bezorger            13

Week tegen Eenzaamheid in Noord                        7            Vier succesvolle Vijvervrijdagen                  14, 15

Kinderboerderij Noord                                              9            Power Noord                                                    17

Huis van Verhalen                                                    9            Rijbewijskeuring voor senioren                                    17

Rockkoor Enschede                                               10            Wie wat waar                                                        19, 21

Spreekuur wijkagent                                               11            Streekmarkt Winkelcentrum Deppenbroek        23

Kerstmarkt Beien                                                   11            Tentoonstellingsagenda                                    25

Wijkkrant Noord zoekt penningmeester                  11            Vanuit de basisscholen: ESV                          27

Foto uit de oude doos: Deurningerstraat                 11            Om te bewaren                                                      28

Natuuractiviteiten Hof Espelo                                 13            Rommelmarkt/braderie Roombeek                    29

k
o

p
ij

NIEUWS IN HET KORT

•  Het Brouwerijplein aan de Roomweg wordt een voetgangersgebied. Aanleiding vormen klachten van

omwonenden, ondernemers en bezoekers van winkelcentrum ‘Op de Brouwerij’.

•  Enschede Broncos, de American footballclub, gaat op termijn verhuizen van het Wethouder Horstman-

park naar de sportvelden van CVV Achilles, even verderop aan de Horstlindelaan.

•  De voetbalclubs EMOS en CVV Achilles gaan steeds meer samenwerken: de jeugdafdelingen zijn in

elkaar geschoven en de clubs maken gemeenschappelijk gebruik van velden en materialen.

•  De verbouwing van de Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel is begonnen. Er komen 78 appar-

tementen in het monumentale gebouw. De verbouwing zal ongeveer een jaar duren.

Wijkkrant            Sluitingsdatum Kopij 2018             Krant verschijnt in 2018

No. 1                                  23 januari                                                                     12 februari

No. 2                                  27 maart                                                                      16 april

No. 3                                  5 juni                                                                            25 juni

No. 4                                  11 september                                                              01 oktober

No. 5                                  16 oktober                                                                   05 november

No. 6                                  20 november                                                               10 december

kopij voor de wijkkrant is altijd welkom ! Inzending van kopij houdt in dat men instemt met eventuele 

inkorting of bewerking door de redactie van de kopij. 
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GEZEllIGE UITDAAG PRISMARE MET EEN HOOP TAlENT

Op 22 september werd voor de elfde keer de UITDaAg in Prismare gehouden, dé uitmarkt van Enschede

Noord. Alle partners in en om Prismare presenteerden vandaag hun plannen en activiteiten voor het

nieuwe seizoen. Bezoekers kwamen binnen via de chique weg van een blauwe loper.

opnieuw een korendag met een gedeeltelijke

competitie

Er was opnieuw een Korendag, die werd gehou-

den in Theater Prismare, de Muziekzaal en de

Sportzaal. Op deze laatste locatie was een wed-

strijdelement toegevoegd, waarbij de koren door

een jury beoordeeld werden. Dit oordeel was niet

technisch, maar ging puur om de presentatie. 

Het eerste koor dat hier optrad was Vocalgroup

Musilon, dat een superhoge kwaliteit had. Ze lieten

veel beweging zien en maakten op een knappe

manier gebruik van volumeverschillen. Andere

koren die hier optraden waren bijvoorbeeld

Soundscape, Popkoor Liberation, Popkoor

Speechless en het koor Half Past Nine. Dit laatste

koor werd de uiteindelijke winnaar.

In de Muziekzaal traden onder andere Popkoor

Enske, Wereld Vrouwenkoor The Sista’s en 

Chantons op, die allemaal ook een goed optreden

wisten neer te zetten. In Theater Prismare maakte

ik het eerste optreden van Rockkoor Enschede

mee, dat net vijf maanden bestaat. Het publiek

was even omvangrijk als het koor en het dak ging

er met een super swingend optreden af.

andere onderdelen binnen

Boven had de Stichting Historische Societeit 

Enschede-Lonneker SHSEL een kraam en een

boekenmarkt ingericht. Ook waren er gevarieerde

workshops op sport- en theatergebied. Beneden

presenteerden onder andere het Huis van 

Verhalen, Breiclub Jetje Breien en het Kaliberplein

zich. Bij de Volksuniversiteit was er een open 

talendag.Net als eerdere jaren mocht jong en oud

ook vandaag weer optreden als een Living Statue.

Hiervoor werden in Atelier 1 workshops stilstaan

en mimiek gegeven. Voor de presentatie aan het

publiek gingen de levende standbeelden naar 

buiten. Aan het eind van de middag was ook daar

de prijsuitreiking. Het resultaat vond ik bewonde-

renswaardig.

onderdelen buiten

Ook buiten was een podium te vinden, waarop

free-styler Josh een clinic gaf en verschillende 

artiesten zoals Esmee Schreurs van The Voice

Kids en Jorieke Sterken van House of Talent een

optreden verzorgden. Ook op culinair en creatief

gebied kon iedereen volop aan zijn of haar trekken

komen.

? Door Titia van Hooijdonk
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WEEK MET AcTIVITEITEN TEGEN EENZAAMHEID IN ENScHEDE NOORD

nationaal eenzaamheid Congres

De Week tegen Eenzaamheid werd op donderdag

27 september door Hare Majesteit Koningin

Maxima geopend tijdens het Nationaal Eenzaam-

heid Congres in de Grolsch Veste in Enschede.

Een van de sprekers was bijzonder hoogleraar

welzijn ouderen Anja Machielse met de lezing 

‘Vrijwillige inzet tegen eenzaamheid’. Enkele pun-

ten die ze aanstipte:

• Eenzaamheid is geen privéprobleem maar een

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waar

we ons allemaal voor moeten inzetten.

• Er zijn meerdere soorten eenzaamheid. Bij 

sociale eenzaamheid hebben mensen minder 

contact met anderen dan ze zouden willen. Het 

sociaal netwerk schiet tekort. Bij emotionele een-

zaamheid missen mensen een hechte/intieme

band met een of meerdere personen. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan om een (overleden) partner. 

Bij existentiële eenzaamheid gaat het nog verder:

mensen zien geen zin meer in hun leven, ze 

kennen geen eigen plek of rol meer in hun leven.

De verschillende soorten eenzaamheid kunnen

ook door elkaar lopen.

• Eenzaamheid is vaak niet het enige probleem, er

treden regelmatig ook lichamelijke en psychische

problemen op.

• Vrijwilligers die zich inzetten tegen eenzaamheid

moeten plezier in hun werk hebben, daarom 

moeten er richtlijnen zijn. Deze kunnen opgesteld

worden door een vrijwilligerscoördinator.

• Iemand die eenzaam is hoeft niet alleen te zijn

en iemand die alleen is hoeft niet eenzaam te zijn.

Eenzaam en alleen is dus niet gelijk aan elkaar.

Het gaat om het aangaan van verbinding.

activiteiten in enschede noord

De hele week waren er in de Week tegen 

Eenzaamheid allerlei activiteiten op verschillende

plaatsen in Enschede Noord.

- Op zondag 30 september bij TETEM (Stroinks-

bleek 16): Samen muziek luisteren, bewegen en

kletsen. Voor groot, klein, jong en oud. Gezellig

met een kopje koffie, thee of limonade.

- Op maandag 1 oktober bij Prismare in restaurant

Katoen: Aanschuiven bij de Buurtmaaltijd georga-

niseerd door het Huis van Verhalen

- Op woensdag 3 oktober bij Kinderboerderij

Noord: Samen koffie drinken en appelflappen en

appelcompote maken van zelf geplukte appels.

- Van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 oktober in de huiska-

mer van het Huis van Verhalen: Inloop met koffie

en thee.

- Op vrijdag 5 oktober in de ontmoetingsruimte van

’t Achtervoort: Leerlingen van de Dr. Ariensschool

organiseerden samen met Alifa jongerenwerk een

gezellige middag met gezelschapsspelen.

Een prima initiatief van samenwerkende organisa-

ties in Enschede Noord en een mooie gelegenheid

voor wijkbewoners om nieuwe contacten op te

doen!

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid,

van 27 september tot en met 6 oktober, organiseerden (maatschappelijke) organisaties maar ook 

vrijwilligers en actieve bewoners in Enschede Noord diverse activiteiten waar mensen met een klein 

sociaal netwerk nieuwe contacten op konden doen en bestaande contacten konden versterken. 

Lokaal en dichtbij in de buurt. Mensen gingen o.a. samen eten, praten, koffiedrinken of dansen. 

Met daarbij de uitnodiging Kom Erbij! En neem iemand mee!
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? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

prachtige bijdrage voor de knuffelhoek

De boerderij heeft een prachtig bedrag

ontvangen voor het inrichten van een

nieuwe knuffelhoek: een cheque

van 3.500 euro van de Ronde Tafel

van Enschede. De knuffelhoek

komt in de schuur waar nu de

mini-varkens zijn. Daar kunnen

kinderen straks op bankjes langs

de muur zitten en konijnen knuffe-

len. Het wordt kleurig en fleurig 

ingericht.

vergunning voor schaapskooi

De vergunning voor een schaapskooi op Mekkel-

holtsmoat is binnen. Dat is mooi snel gegaan! 

De schaapskooi komt net achter de jeugd-

tuin te liggen en wordt straks gezamen-

lijk gebruikt. Zo’n 10-15 schapen

komen dan in de weide te grazen.

De boerderij heeft nog wel wat

geld nodig om het gebouw te 

realiseren: elke bijdrage uit de wijk

is van harte welkom.

kandidaten bestuur welkom

Voor wie wil helpen met het realise-

ren 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.

HUIS VAN VERHAlEN

nieuwe huisstijl

De afgelopen jaren is er in het Huis van Verhalen

veel veranderd. Onze focus was de eerste jaren

vooral gericht op gesprekken over de ramp. De 

afgelopen jaren is ontmoeting centraal komen te

staan. Daarom is nu ook ons logo aangepast (zie

afbeelding onder op deze pagina). Zoals te zien is

ons Huis nog steeds overkoepelend aan de 

ontmoeting, maar bieden wij door onze activiteiten

de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en is 

onderaan nog een klein tekstballonnetje te zien dat

het gesprek symboliseert. Wij willen u graag 

ontmoeten, dus loop een keer bij ons binnen!

inlooprondleidingen

Elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur

verzorgen onze ambassadeurs een rondleiding,

waaraan men individueel mee kan doen. De rond-

leiding start met een inleiding in de huiskamer van

het Huis van Verhalen (Prismare, ingang 

Roomweg 165c) onder het genot van een kop 

koffie of thee, waarna de ambassadeurs (rondlei-

ders) u meenemen voor een rondwandeling door

Roombeek. Daarbij zal verteld worden over de 

historie en het heden van deze bijzondere wijk. 

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 inlich-

tingen: Huis van Verhalen, tel. 053 431 62 88 of

info@huisvanverhalenenschede.nl.

Buurtmaaltijd

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 nieuwe

buurtgenoten te ontmoeten of nader kennis te

maken met die buurtgenoot die u al vaak langs zag

lopen, maar nog nooit gesproken hebt. U kunt zich,

op de maandag, voor 12.00 uur opgeven per mail

op openbuurtmaaltijd@gmail.com of telefonisch

via 053 -431 62 88.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van

het Huis van Verhalen op onze website

https://huisvanverhalenenschede.nl of op onze 

Facebookpagina.
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WIJZIGING SPREEKUUR WIJKAGENT

KERSTMARKT BEIEN 2018

PENNINGMEESTER GEZOcHT BIJ WIJKKRANT NOORD

fOTO UIT DE OUDE DOOS: DEURNINGERSTRAAT

Het ontstaan van het roCkkoor

Popkoor Prestige groeide uit tot een professioneel

bedrijf met dirigenten in heel Nederland. Bij het

geven van workshops, concerten en evenementen

ontstond het idee voor het ROCKkoor. Intussen is

er ook een ROCKkoor te vinden in Tilburg en 

Nijmegen.

de gang van zaken bij het roCkkoor 

enschede

Binnen het koor zijn vijf stemgroepen, voor elk van

deze groepen is er een stemcoach. Soms is er een

live band aanwezig. Ieder jaar zijn er twee mini-

concerten en ongeveer zes eigen concerten. 

Om ook te kunnen dansen wordt er staand 

gerepeteerd en opgetreden. In de pauze en na de

repetitie heeft iedereen uitgebreid de gelegenheid

om te kletsen bij een drankje. Wekelijks ontvangen

de leden een nieuwsbrief. Ieder kwartaal zijn er

twee proeflessen. De kosten hiervan zijn zeven

euro voor twee proeflessen. Hierna betaal je 7

euro per repetitie, met een eenmalig inschrijfgeld

van 7,50 euro. Je betaalt per kwartaal.

ervaringen bij een proefles

Om de sfeer tijdens een repetitie te ervaren heb ik

een proefles bijgewoond. Hierbij werd een speciale

korte warming-up gehouden. Tijdens de repetitie

gaf de dirigent goede instructies en was er bij de

zangers een goede, enthousiaste sfeer. Met dit

alles wacht ROCKkoor Enschede een veelbelo-

vende toekomst met spetterende optredens!

Voor meer informatie over ROCKkoor Enschede

zie: https://www.rockkoor.nl/.

ROcKKOOR ENScHEDE
? Door Titia van Hooijdonk

Het ROCKkoor Enschede, dat onder leiding staat van Peter Löbker, repeteert wekelijks in de Theaterzaal

van Prismare op de dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur. Het bestaat sinds maart 2018 en is voortge-

komen uit Popkoor Prestige. Het repertoire bestaat uit oude en nieuwe rockhits van artiesten als Queen,

3 Doors Down, Nirvana en Live. Iedereen van 12 jaar tot 65+ is welkom om lid te worden.

Vanaf oktober heeft de wijkagent van Mekkelholt

en Deppenbroek, Jeroen Vos, geen spreekuur

meer, maar is bereikbaar via:

- 0900-8844, u kunt een bericht inspreken, hij

neemt dan op een later tijdstip contact met u op. 

- De pagina www.politie.nl en dan contactformulier

wijkagent opmaken.

- 0900-8844 geen spoed, 112 bij spoedmeldingen.

Op zaterdag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur

wordt er een kerstmarkt georganiseerd op het plein

van bewonersbedrijf Beien aan de Meeuwenstraat

160 in Mekkelholt. Hierbij zullen diverse kraampjes

zijn waar wijkbewoners kerstspulletjes en heerlijke

versnaperingen verkopen. Binnen is er theater en

nog meer leuks te doen. Er is aan klein en groot

gedacht, zo zal er een arrenslee door de wijk gaan,

wat door kinderen als een ware attractie wordt 

ervaren. Wijkbewoners kunnen een kraampje

huren om deel te nemen aan deze gezellige markt.

Opgeven via Beien tel. 053 737 02 81, je kunt 

uiteraard ook even bij Beien aan de Meeuwen-

straat binnenlopen om je op te geven. De kosten

om een kraam te huren bedragen €15.- en je 

betaalt  €10,- borg, dit krijg je dan aan het eind van

de middag terug (gebruik van stroom is mogelijk).

Omdat onze penningmeester Harry ten Wolde 

wegens drukke privé omstandigheden moet 

stoppen met het penningmeesterschap, is 

Stichting Wijkkrant Noord op zoek naar vervan-

ging. Taak van de penningmeester: de facturen

voor de adverteerders maken, de in- en uitgaven

beheren en controleren, aan het eind van het jaar

een overzicht maken van de in- en uitgaven van

Wijkkrant Noord en natuurlijk meedenken en 

meepraten in ons redactieteam. Het betreft een

vrijwilligersactiviteit en vraagt zo’n twee uurtjes

werk in de maand. Bent u geïnteresseerd, dan

kunt u contact opnemen met Cobi Hamstra, tel.

053 435 88 08 of via wijkkrantnoord@hotmail.com.
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Zondag 18 november: excursie ‘speuren naar

sporen’

Overal kun je sporen zien. Dit zijn niet alleen poot-

afdrukken, maar ook prenten, gallen, vraat- en

graafsporen. Ga samen met een natuurgids op

pad, die je er van alles over kan vertellen. 

Een leuke en leerzame excursie voor het hele

gezin. Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Kosten: 3,00 euro

per persoon.

woensdag 28 november: kinderactiviteit

‘Flinnstones bij Hof espelo’

Heb jij wel eens een hut in het bos gebouwd? 

Kom en bouw samen met andere kinderen je

eigen hut. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

Trek kleren aan die vies mogen worden. Tijd: 15.00

– 17.00 uur. Kosten: 2,50 euro per persoon.

Zondag 16 december: excursie ‘Het verborgen

leven van bomen’

Wist je dat bomen die samen leven met andere

bomen in hun omgeving, met elkaar communice-

ren door middel van schimmels? Dat ze andere

bomen waarschuwen voor het gevaar van vraat

door insecten en andere plagen? Hebben bomen

emoties? Deze en andere vragen worden door de

gids beantwoord tijdens deze excursie. Tijd: 13.30

– 16.00 uur. Kosten: 3 euro per persoon. Zie de

website www.landschapoverijssel.nl voor meer 

informatie over een van de activiteiten.

Redactielid Gerrit Tiehuis heeft ruim 10 jaar de 

bezorging verzorgd van de wijkkrant aan 

adverteerders en instanties in Noord, maar is 

helaas na een kort ziekbed overleden. 

Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe bezor-

ger. Zijn/haar taak is het om de kranten op te halen

bij Axender aan de Josinkesweg en daarna te be-

zorgen bij onze adverteerders, bij verschillende in-

stanties en bij de extra afhaalpunten in Enschede

Noord. Dit betekent zo’n 5 uurtjes werk eens in de

twee maanden. Voor de benzinekosten kunt u een

kleine vergoeding krijgen, verder is het een vrijwil-

ligersfunctie. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact

opnemen met Cobi Hamstra, tel. 053 435 88 08 of

via wijkkrantnoord@hotmail.com.

NATUURAcTIVITEITEN HOf ESPElO

HERHAAlDE OPROEP: WIJKKRANT NOORD ZOEKT NIEUWE BEZORGER

De komende periode organiseert Landschap Overijssel verschillende natuuractiviteiten bij Bezoekers-

centrum Het Koetshuis op Hof Espelo (Weerseloseweg 259)
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VIER SUccESVOllE VIJVERVRIJDAGEN

Ook dit jaar waren er afgelopen zomer vier succesvolle Vijvervrijdagen met mooie muziekoptredens op

de vijver achter de Museumfabriek.

24 augustus: Enschedees Jazzkoor met de jazzband Donna Doice Quartet

31 augustus: Tweante 4

7 september: Theaterkoor Multiple Noice en de bovenbouwband van het Kottenpark College

14 september: Interkerkelijk vrouwenkoor Creedon en Leo Harmonie
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NIEUWS VAN POWER NOORD

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN ENScHEDE

kerstmarkt mekkelholt

De herfst is nog maar net begonnen, maar de

feestdagen zijn alweer in zicht. Op 15 december

is er dit jaar weer een Kerstmarkt in Mekkelholt, op

het plein aan de Meeuwenstraat 160. Er is een ar-

renslee, muziek, warme chocolade, een kerstloterij

met mooie prijzen en natuurlijk glühwein. Buurtbe-

woners en instanties uit de buurt, kunnen hier ook

een kraam huren. Dit kost 15 euro en 10 euro borg

krijg je aan het einde weer terug.

Wil je een kraam reserveren? Kom even langs bij

Beien en/of Power Noord. Of bel met 053-737 02

81 (even vragen naar Jeroen)

taaltafel

Sinds een aantal maanden hebben we bij Power

Noord de Taaltafel. De Taaltafel is een plek waar

buurtbewoners hun Nederlandse taal;op een leuke

en gezellige manier kunnen (blijven) oefenen. We

drinken een kopje koffie, doen spelletjes, praten

met elkaar over cultuur en wat je meemaakt.

Op dinsdag is de Taaltafel voor buurtbewoners die

de NL taal nog niet zo goed beheersen. En don-

derdag de Taaltafel voor diegenen die het al beter

kunnen.

Er zitten al veel buurtbewoners bij de Taaltafel, dus

het zou leuk zijn als we ook op andere plekken in

de wijk Taaltafels kunnen beginnen. We zoeken

buurtbewoners die hier bij willen helpen.

Vind je het leuk om buurtbewoners te ontmoeten

en te helpen met hun NL taal? Bel dan of kom

even langs bij Power Noord, Meeuwenstraat 160,

053-737 02 81. Of digitaal: noord@centrumpo-

wer.nl.

Hulp bij formulieren

Op woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur,

zitten er een aantal vrijwilligers van Power Noord

bij het Servicecentrum Noord. Zij kunnen buurtbe-

woners helpen met papieren en formulieren.

Heb je een vraag over een brief, om contact te

zoeken met instanties of iets anders ingewikkelds;

loop dan even binnen. Ook als je bv. Arabisch

spreekt en het NL nog moeilijk vindt.

Natuurlijk kun je ook nog steeds terecht bij Power

Noord met je vraag. Loop gerust binnen voor een

kopje koffie of thee. En neem je moeilijke brief

mee.

Servicecentrum Noord is aan de Zaanstraat 12

Power Noord: Meeuwenstraat 160

DIVERSE BEHANDELINGEN MOGELI JK 
o.a. gezichtsbehandelingen met 

aromatherapie op basis van etherische oliën

100% natuurlijk, niet op dieren getest

S C H O O N H E I D S S A L O N 

Het Oliewonder

Het Oliewonder

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en 

overige automobilisten die voor verlenging van hun

rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor

terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 19 novem-

ber en vervolgens twee keer per maand in het

Wijkcentrum de Magneet, Hertmebrink 1. Voor in-

formatie en een afspraak belt u naar het landelijke

afsprakenbureau: 036-720 09 11. Zelf een datum

reserveren kan via de website: www.rijbewijskeu-

ringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch 

€ 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas 

€ 59,50. Leden van CNV/FNV/ouderenbonden

en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 7,50 korting

op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas 

krijgen € 4,50 korting.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de 

locatie een afspraak te maken. Voordat u naar de

keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsver-

klaring gekocht te worden, deze is verkrijgbaar bij

de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inlog-

gen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Gezond-

heidsverklaring door het CBR kan tot 3 maanden

in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten 

minste 4 maanden voor het verlopen van de 

geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken

voor een keuring.
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WIE WAT WAAR

activiteiten voor kinderen (en hun ouders) in

het lammerinkswönner

Op de zondagmiddag in november kunnen 

kinderen, maar ook volwassenen, aan een leuke

activiteit meedoen in bezoekerscentrum Het Lam-

merinkswönner in het Ledeboerpark. De activitei-

ten zijn van 13.00 uur tot 14.30 uur en deelname

is gratis. Maar natuurlijk is een eigen bijdrage van

harte welkom! Men hoeft zich niet van tevoren aan

te melden, maar kan spontaan binnenlopen.

Omdat er helaas ruimte is voor een beperkt aantal

mensen geldt voor deelname wel: vol is vol! 

Alle activiteiten gebeuren onder begeleiding van

een enthousiaste vrijwilliger.

Wat is er te doen en wanneer?

- 04 november: versier een houten jojo (voor kin-

deren)

- 11 november: sfeervolle gitaarmuziek; zing of

luister gezellig mee (voor iedereen)

- 18 november: spannende verhalen vertellen met

het thema ‘Verhuizen dieren ook?’ Luister mee en

vertel daarna je eigen verhaal! (voor kinderen)

- 25 november: haak een mini kerstversiering (voor

iedereen)

Het Lammerinkswönner is op zondag geopend

van 12.00 – 16.00 uur.

themabijeenkomst seniorenplatform 

enschede

Op vrijdag 9 november organiseert Seniorenplat-

form Enschede bij Prismare (Roomweg 167d) van

14.00 tot 16.15 uur een themabijeenkomst. 

Onderwerp: Hoe kun je naar je zin in je eigen wijk

blijven wonen en wat kunnen senioren, overheid

en organisaties hieraan doen? Nu senioren zo

lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, heeft de

overheid de taak om ervoor te zorgen dat de 

wijken hiervoor ingericht zijn. Dat geldt voor de

woonomgeving en de ontmoetingsmogelijkheden.

Maar ook voor de aanwezigheid van activiteiten,

die afgestemd zijn op de behoeften van senioren.

Programma:

1. Welkom door de voorzitter van het seniorenplat-

form Hanny Flore

2. Jan Jukema, lector bij de Saxion Hogeschool,

houdt een inleiding over het belang van welzijn op

onze gezondheid

3. Liselotte Reversma, directeur Alifa, licht de rol

van Alifa Welzijn Ouderen toe

4. Voorbeelden van projecten die participatie van

senioren bevorderen, zoals ‘Welzijn op recept’ en

‘Vitaliteit en veiligheid’ 

5. Wethouder Niels van den Berg van Welzijn en

Zorg geeft een eerste reactie

6. Samenvatting door het seniorenplatform

U bent van harte welkom op deze gratis bijeen-

komst. Vanaf 13.45 uur staat de koffie/thee voor u

klaar.

open dag Centrum voor alternatieve Genees-

kunde

Op zaterdag 10 november organiseert het 

Centrum voor Alternatieve Geneeskunde aan de

Voortsweg 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 alter-

natieve zorg, welke voor het grootste deel geheel

of gedeeltelijk wordt vergoed door de zorgverze-

keraars. Van acupunctuur tot reiki en van shiatsu

massage tot yin yoga. Tevens is het mogelijk om

op deze open dag een korte minibehandeling te

krijgen. Van te voren boeken is dan wel wenselijk

zodat u altijd aan de beurt komt. Zien we u op 

10 november? U bent van harte welkom!

www.centrumalternatievegeneeskunde.nl, 

Voortsweg 204, Team CAG: 053-435 03 86.

Zomiac (zondagmiddagactiviteiten) lonneker:

gitaarconcert

Op zondag 19 november treedt gitarist Dmytro

Omelchak op in de kapel aan de Dorpsstraat 44 in

Lonneker. Aanvang 16.30 uur. Dmytro is winnaar

van het gitaarconcours in Enschede (2017) en in

Nordhorn (2017). De Zomiac-concerten zijn altijd

vrij entree, met als motto vol is vol. Na het concert

is er gelegenheid met de gitarist kennis te maken

onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de

kosten.
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wandeling langs erfgoed

Het Koude Oorlog Centrum houdt op 17 november

een wandeling langs het militair erfgoed op het 

terrein van de voormalige Vliegbasis Twenthe. 

De wandeling, onder leiding van een gids, start om

14.30 uur. Vertrekpunt: Bij het Deventerhek, in de

hoek van de Oude Deventerweg en Vliegveldweg

Lonneker. Deelname kost 5 euro. Meer informatie

over de wandeling is te vinden op: www.koudeoor-

logcentrum.nl.

‘Bij ons’ bij Beien

Onder de naam ‘Bij ons’ organiseert een aantal

vrijwilligers samen met de stichting Beien tweewe-

kelijks gezellige avonden in het buurthuis aan de

Meeuwenstraat 160. Op donderdag 15 november

is er weer een inloopavond om samen een spelle-

tje te doen, te handwerken of gewoon om elkaar

te ontmoeten. Elke twee weken op de donderdag

vanaf 19.30 uur is er een ‘Bij Ons’. Het eerste

kopje koffie of thee is gratis.

rondje enschede weer beschikbaar

Rondje Enschede is een wandel- en fietsroute van

circa 52 km, ook in delen te fietsen, rondom de

stad dwars door de groene longen van Enschede.

In samenwerking met Gemeente Enschede, 

Buiten in Enschede en Enschede Promotie is de

route geactualiseerd. Deze is als folder verkrijg-

baar bij de Tourist Info Punten.

kerstmarkt Cvv achilles

Op vrijdag 14 december organiseert CVV Achilles

in samenwerking met de Coöperatie Ontmoetings-

clusters Enschede een kerstmarkt op hun sport-

complex aan de Horstlindelaan, ook de scholen in

Enschede Noord worden hierbij betrokken. In de

volgende wijkkrant hoort u er meer over.

jubileumconcert leo Harmonie

De Koninklijke Enschedese Leo Harmonie bestaat

125 jaar en viert dit op zaterdag 10 november met

een smakelijk jubileumconcert in het Stedelijk 

Lyceum Kottenpark aan de Lyceumlaan 30. 

De doelstelling van de harmonie is om populaire

harmoniemuziek te maken in een ongedwongen

sfeer. De theaterobers verlenen hun medewerking

bij het concert. Kaarten zijn verkrijgbaar door 

overmaken van 5 euro op NL25 INGB 0001 0208

83 ten name van Koninklijke Enschedese Leo 

Harmonie. Dit bedrag is inclusief gratis koffie en

vier amuses. Zie ook: www.leoharmonie.nl.

Koninklijke Enschedese Leo Harmonie 
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STREEKMARKT WINKElcENTRUM DEPPENBROEK

Op zaterdag 13 oktober was er een gezellige streekmarkt in Winkelcentrum Deppenbroek met streek-

producten en oude ambachten.
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TENTOONSTEllINGSAGENDA

rijksmuseum twenthe (Lasondersingel 129-131)

t/m 6 januari: lief & leed; Hollandse familieportret-

ten in voor- en tegenspoed. Ruim veertig schilde-

rijen uit de 17e en 18e eeuw vertellen over het lief

en leed van het familiebestaan. (zie foto)

Elke woensdag om 14.00 uur en elke zaterdag en

zondag om 13.00 en 15.00 uur zijn er gratis instap-

rondleidingen door de tentoonstelling. U kunt zich

op de dag zelf inschrijven bij de entree balie.

Verlengd tot eind 2018: Bernhard Heesen en de

waanzin van de 19e eeuw; Recent werk geïnspi-

reerd op de neostijlen van de tweede helft van de

19e eeuw van de barokke glaskunstenaar Bernard

Heesen

ars longa, vita Brevis – De kunst is lang, het

leven kort; Negen hedendaagse kunstenaars heb-

ben een zaal ingericht met een keuze uit zeven

eeuwen kunst van het RMT, aangevuld met een

eigen werk dat permanent wordt toegevoegd aan

de collectie van RMT.

de schatkamers; Hoogtepunten uit de collectie,

zodat bezoekers geen enkel topstuk hoeven te

missen. (Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur –

17.00 uur)

de museumfabriek (Het Rozendaal 11)

t/m 6 januari: dansen met de vijand; De Muse-

umfabriek vertelt in samenwerking met Synagoge

van Enschede het bijzondere levensverhaal van

Rosa Glaser (1914 – 2000). Rosa Glaser 

overleefde zes concentratiekampen. De expositie

omvat foto’s en films van Rosa, alsook Polygoon-

journaalbeelden.

Vanaf 20 oktober: de tijdelijke textieldrukkerij;

Een tentoonstelling en textielwerkplaats in één. 

De tentoonstelling toont nieuw werk van tien 

bekende Nederlandse ontwerpers en een selectie

objecten uit de textielcollectie van De Museum-

fabriek. In de Makerspace kan iedereen, jong en

oud, aan de slag met verschillende verf- en 

druktechnieken. Het volledige programma vind je

op: www.demuseumfabriek.nl.

(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)

t/m 17 november: Bits, bots and brains; Tentoon-

stelling van de Zwitserse kunstenaars Pierre 

Cutellic en Maria Smigielska over tegenstellingen:

natuurlijke en kunstmatige intelligentie, analoog

versus digitaal, mens en machine, maken en 

denken, onderzoek en praktische toepassing. 

De getoonde werken laten zien dat de tegen-

stellingen niet onverenigbaar zijn; ze bewegen zich

daartussen.

t/m 13 januari: do it together neighborhood;

Woningcorporatie De Woonplaats heroriënteert

zich op haar rol in het beheer van de wijkvoorzie-

ningen Prismare, Lumen en Stroinkshuis. Een van

de gevolgen hiervan is dat het beheer van de 

wijkvoorzieningen in de toekomst steeds meer in

handen van bewoners en organisaties in de wijk

komt te liggen. Kunstenaars Françoise Braun, 

Arletta Elst en Bram Kuypers hebben in samen-

werking met Tetem onderzoek gedaan naar de

manier waarop bewoners en organisaties in de

wijk deze nieuwe rol als organisator en regisseur

van de eigen wijk op zich kunnen nemen. 

De resultaten van dit onderzoek zijn te zien in de

tentoonstelling. De tentoonstelling is leuk en inspi-

rerend voor een breed publiek. (Openingstijden:

ma t/m zo 11.00 – 17.00 uur) Gratis toegang

tentoonstellingsruimte arendsmanhuis (H.B.

Blijdensteinlaan 83)

Wisselende exposities (op eerste verdieping)

vrijhof Ut, grote expositieruimte (UT Campus,

De Veldmaat 5)

t/m 29 november: Under the mask of awkward-

ness; Werk van beeldend kunstenaar Willemijn

Calis, een van de drie genomineerden voor de

Overijsselse Talentprijs 2018. Haar werk kenmerkt

zich door een verrassende combinatie van 

schilderijen en bewegende beelden. Zie: www.

utwente.nl/cultuur.



wijkkrant noord

27

wijkkrant noord

26

VANUIT DE BASISScHOlEN

De Enschedese Schoolvereniging

een stukje geschiedenis van de school

Op 13 november 1926 is de Enschedese Schoolvereniging opgericht. In het jaar 1927 startte de ESV

aan de Minister Loudonlaan met 77 leerlingen.

Na een jarenlang verblijf aan de Piet Heinstraat is de school sinds 1974 gehuisvest in het huidige gebouw

aan de Tichelweg. Inmiddels telt onze school 220 leerlingen en voor de komende schooljaren geldt een

wachtlijst.

activiteiten binnen de school

De ESV is een hedendaagse school waarin alle leerlingen Yoga-lessen krijgen van een vakdocent. 

Tevens maken wij gebruik van moderne ICT-middelen, zoals de inzet van Chromebooks in de midden-

en bovenbouw. Daarnaast beschikt de school over verschillende 3d-printers.

Op onze school worden ook activiteiten na schooltijd aangeboden. Zo worden er schaaklessen verzorgd

en typecursussen gegeven. Tevens beschikken we over een eigen BSO en een eigen gymnastieklokaal,

dat zich op het schoolterrein bevindt.

Geld ingezameld voor stichting make a wish

In en rondom de gymzaal hebben onze leerlingen zich het afgelopen schooljaar ingezet voor Stichting

Make a Wish. De Make-A-Wish Foundation is een non-profitorganisatie die wensen van kinderen met

een levensbedreigende ziekte vervult.

De leerlingen van de ESV van de groepen 6, 7 en 8 hebben een aantal donateurs verzameld en samen

met anderen een sportieve recordpoging bedacht. Dit heeft ertoe geleid dat de leerlingen een mooi 

bedrag bij elkaar gesport hebben: € 2022,-
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Alarmnummer  (landelijk)                                                                                              tel. 112

A.N.B.O.  (Alg. Ned. Bond v. Ouderen)                                                                        tel. 0348 466666

Apotheek Deppenbroek                                                                                                tel. 433 68 00

Beien                                                                                                                            tel. 737 02 68

Bewonersplatform Mekkelholt:      bewonersplatform-mekkelholt.jouwweb.nl 

Bewonersplatform Deppenbroek:  www.bpdeppenbroek.nl

Bureau Rechtshulp                                                                                                      tel. 480 19 19

Buurtcentrum ‘Het Kompas’                                                                                          tel. 435 04 56

City Pastoraat:  (ma-woe-vrij-za.: 13.00-17.00 uur. di-do: 10.00-17.00 uur)                tel. 430 61 90 

Dierenmishandeling  (meldnummer)                                                                            tel. 144

Dierenopvangcentrum "Enschede"                                                                              tel. 432 34 36

Dierenambulance                                                                                                         tel. 06 534 210 66

Domijn Woningcorporatie                                                                                             tel. 0900 335 0 335

GCC/Gemeente contact centrum  (klachtenlijn)                                                           tel. 481 76 00

Gezondheidscentrum Noord                                                                                        tel. 435 16 15

Gemeente Enschede Stadskantoor                                                                             tel. 481 81 81

Het Goed Kringloopwinkel                                                                                            tel. 433 29 44

Huurdersvereniging "Domijn"  (Bewonersrijk)                                                              tel. 477 79 80

Huisartsendienst Twente-Oost:  (17.00-8 uur, weekends/ feestdagen)                        tel. 088 555 11 88

Huisartsendienst Twente-Oost:  (Waarneming)                                                            tel. 0900 431 33 33

Huis van Verhalen  (info@huisvanverhalenenschede.nl)                                             tel. 431 62 88

Jeugdbibliotheek Prismare:                                                                                         tel. 434 81 39 

(Open: 9.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. Vrijd. alleen ‘s morgens)

Kindertelefoon  (gratis tussen 14.00-20.00 uur)                                                           tel. 0800 04 32

K.B.O.  (Kath. Bond v. Ouderen)                                                                                  tel. 432 34 32

Livio  algemeen nummer  (24 uur per dag bereikbaar)                                                tel. 0900 9200

Livio  maaltijdservice                                                                                                    tel. 0900 9200 

Maatschappelijke Dienstverlening                                                                                tel. 435 33 53

Mediant Geestelijke Gezondheidszorg                                                                         tel. 475 57 55

Menzis  (24.00 uur bereikbaar)                                                                                    tel. 485 31 00

Milieupolitie  (voor zwerfvuil etc.)                                                                                  tel. 481 58 58

Nazorg Vuurwerkramp                                                                                                  tel. 481 81 81

Ouderentelefoon  (dag en nacht)                                                                                 tel. 0900 6080100

P.C.O.B.  (Protestants Christelijke Ouderen Bond)                                                      tel. 476 06 61

Prismare                                                                                                                       tel. 475 74 55

Power Noord                                                                                                                tel. 737 02 81

RIBW-team Deppenbroek / Enschede Noord (Meeuwenstraat 160)                            tel. 432 54 55

Service Centrum Noord / Stadsdeelmanagement                                                        tel. 481 70 98

Storingsnummer Gas en Stroom                                                                                  tel. 0800 90 09

SOS Tel. Hulpdienst Oost-Nederland  (dag en nacht)                                                  tel. 0900 07 67

Stichting Welzijn Ouderen                                                                                            tel. 432 01 22

Thuiszorg / Wijkverpleging / Gezinsverz. ‘Noord’                                                         tel. 0900 9200

TV Enschede FM                                                                                                         tel. 432 75 27

Twente Milieu huisvuil                                                                                                   tel. 852 01 11

Vrijwilligers 053  www.vrijwilligers053.nl (info@vrijwilligers053.nl)                               tel. 06 245 428 60

Wijkagent ‘Noord' en Politiemeldkamer  (dag en nacht)                                               tel. 0900 88 44

Wijkkrant redactie-secretariaat                                                                                     tel. 435 88 08

Ziekenhuis M.S.T.                                                                                                         tel. 487 20 00

OM TE BEWAREN

"............ De pagina 'Om te bewaren' zullen we niet in elke wijkkrant in 2018 plaatsen, dus wilt u de

pagina bewaren, knip deze dan uit! .........................................................................................................

BRADERIE EN ROMMElMARKT ROOMBEEK

Op zaterdag 15 september was er op het Brouwerijplein bij Winkelcentrum ‘Op de Brouwerij’ en langs

de Roomweg een gezellige braderie en rommelmarkt.
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