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NIEUWS IN HET KORT

•  De twee reusachtige libellen (een kunstwerk van Bert Otter), die eerder op het schoolplein van de

voormalige basisschool de Toermalijn stonden, zijn verplaatst naar het Abraham Ledeboerpark en hebben

een plekje gevonden in de buurt van de heemtuin (zie foto op voorkant van deze wijkkrant).

•  Eindelijk is er zicht op woningbouw op het huidige terrein van de Aldi aan de Deurningerstraat. 

Hegeman Bouwgroep uit Almelo wil de locatie ontwikkelen. Het duurt mogelijk nog een of twee jaar 

voordat de Aldi is verplaatst naar het Woonplein en de locatie is bebouwd met woningen.

•  Vanaf 2019 is Martin Hillen de nieuwe penningmeester van Wijkkrant Noord. Hij neemt het stokje over

van Harry ten Wolde, die gedurende vijf jaar het penningmeesterschap heeft ingevuld.

• De redactie van Wijkkrant Noord wenst alle lezers gezellige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019!

Wijkkrant            Sluitingsdatum kopij 2019             Krant verschijnt in 2019

No. 1                          15 januari                                                    04 februari

No. 2                          05 maart                                                      25 maart

No. 3                          07 mei                                                         27 mei

No. 4                          18 juni                                                         08 juli

No. 5                          24 september                                              14 oktober

No. 6                          19 november                                               09 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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‘fOTO-lIcHTPROJEcT’ ROOMBEEK EN ScHURINKSWEIDE

HET VERGROENEN VAN JE STRAAT

Afgelopen september is het kunstwerk ‘Foto-lichtproject’ gepresenteerd in Prismare. Het biedt een 

overzicht van vijftig foto’s van het heden en verleden van de wijken Roombeek en Schurinksweide.

kunst in prismare

vergroenen van de straat

Vooral in de stad is beplanting in tuinen en straten

belangrijk. Het maakt de stad mooier en leefbaar-

der en het is belangrijk voor het dierenleven, denk

daarbij aan vlinders en vogels. Ga je samen met

je buren in de straat aan de slag, dan leer je 

bovendien de buren beter kennen. Het vergroenen

van de straat speelt ook een belangrijke rol bij de

klimaatverandering. We worden steeds vaker 

geconfronteerd met de gevolgen van klimaatver-

andering. Vooral dit jaar was het extreem: nog

nooit was het zo droog, warmterecord na warmte-

record is verbroken en als het regende ging het zo

hard dat er wateroverlast met schade ontstond. 

Als bewoner kun je veel doen om de gevolgen van

klimaatverandering op te vangen.

groene loper enschede

In Enschede zijn veel inwoners bezig om hun

eigen omgeving groener te maken. Door 

wijkmoestuinen, natuurspeelplekken en bloemen-

linten knappen buurten op, leren buurtbewoners

elkaar kennen en genieten meer mensen van de

natuur dichtbij huis. De Groene Loper Enschede

brengt deze initiatieven samen, biedt ondersteu-

ning en ontwikkelt nieuwe initiatieven. 

Heb je ideeën voor een groen project of wil je meer

informatie, neem dan contact op met groenelope-

renschede@gmail.com .

? Door Mieke Janssen, Secretaris Buurtvereniging Schurinksweide

ontwerp

Het ontwerp van het kunstwerk is ontstaan door

het woord ‘Prismare’ te ontleden in prisma en

mare. Prisma is een wiskundig figuur en mare een

bericht. Een lichtbron stuurt het geheel aan, 

waarbij de lichtstraal door het prisma afbuigt en in

het spectrum zijn berichten (de golf van vijftig 

foto’s) weergeeft.

aanleiding kunstwerk

Het idee ontstond na twee succesvolle exposities.

Bij het 25-jarig bestaan van Buurtvereniging 

Schurinksweide, is in 2015 een expositie georga-

niseerd met foto’s van de buurt Schurinksweide.

Deze waren aangeleverd door (oud) buurtbewo-

ners en Stadsarchief Enschede. Vanwege de grote

belangstelling heeft de vereniging het jaar daarop

opnieuw een expositie georganiseerd. Deze keer

met tweehonderd foto’s op de blauwe muur in 

Prismare. Als ankerpunt voor de nieuwe buurt

bleek dit de ideale locatie. Hierna is besloten om

de buurtbewoners dit als permanente tentoon-

stelling aan te bieden. Het resultaat is nu te 

bewonderen in de vorm van een kunstwerk, 

dankzij de medewerking van Prismare en inzet van

het gemeentelijk wijkbudget.

Op woensdag 28 november organiseerde de Groene Loper Enschede bij Beien-Noord aan de 

Meeuwenstraat een bijeenkomst met als thema: Het vergroenen van je straat



5

wijkkrant noord

4

wijkkrant noord

OPNIEUW GESlAAGDE OPEN DAG TWENTSE MODElSPOORWEG clUB

Op 28 oktober hield de Twentse Modelspoorweg

Club (TMC) haar jaarlijkse open dag in Prismare.

In de foyer waren veel modeltreinen te bewonde-

ren, waarover meerdere experts een hoop konden

vertellen. Voor wie zelf aan de slag wilde waren er

onderdelen van modeltreinen te koop. De Scenery

groep, die alle onderdelen bij de treinen verzorgt,

was ook weer aanwezig. In de theaterzaal was

zoals gebruikelijk een complete modelspoorweg-

baan te vinden, waarbij je letterlijk mee kon lopen

met de treinen. En wilde je even bijkomen, dan kon

dit in de clubruimte van de TMC in een 

nagebouwde treincoupé. Zo konden bezoekers in

Prismare een dagje ‘op het spoor zijn’.

meer informatie

De Twentse Modelspoorweg Club bestaat uit ruim

zestig enthousiaste modelspoorbouwers. Op

maandag- en donderdagavond komen zij bij elkaar

in hun clubgebouw in Prismare. Verdere informatie

is te vinden op de website http://www.tmsc.nl of via

info@tmsc.nl.

? Door Titia van Hooijdonk
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HERSTElWERKZAAMHEDEN lONNEKERMEER

Heide en kruidenrijk grasland

Al het grond- en kapwerk in het Lonnekermeer is

inmiddels uitgevoerd. Aannemers Gerwers en de

Bosgroep Noord-Oost Nederland hebben ten 

zuiden van het Gibraltarven (in het niet toeganke-

lijke deel van het Lonnekermeer) bos gekapt en de

strooisellaag (circa 10 centimeter van de bosbo-

dem) verwijderd. In hetzelfde gebied is ook een

aantal voormalige graslandpercelen geplagd. 

De komende tijd wordt gemalen heide op de 

voormalige bosgrond gestrooid om de ontwikkeling

van heide te stimuleren. Op de afgegraven akkers

wordt maaisel aangebracht van andere 

kruidenrijke graslanden. Hierin kunnen in de 

toekomst onder meer zeldzame orchideeën weer

tot bloei komen.

waterhuishouding

Het voormalige productiebos (douglassparren) ten

noorden van het Groot Lonnekermeer is gekapt.

Door hier in de herfst loofbomen aan te planten

wordt op termijn veel meer water in de bodem

vastgehouden, wat gunstig is voor de totale 

waterhuishouding van het gebied. De oevers van

het Groot Lonnekermeer zijn vrijgemaakt van bos

zodat er riet kan terugkeren. Dit is goed voor

onder andere de zeldzame gevlekte witsnuitlibel

en de waterspitsmuis. Verder is een groot aantal

greppels en sloten gedempt of minder diep 

gemaakt.

waterkwaliteit meren en vennen

Het Groot Lonnekermeer en het Gibraltarven zijn

gebaggerd. In het meer is de sliblaag met een

schuifboot naar de kant geduwd waarna het er met

een graafmachine is uitgeschept. Het Gibraltarven

is leeggepompt en daarna leeg geschraapt, nadat

eerst de vissen en andere dieren in en rond het

water eruit waren gehaald. Hetzelfde is eind 

oktober met het Klein Lonnekermeer gebeurd. 

Ook hier visten leden van de Stichting Visserij-

kundig Onderzoek Oost-Nederland het meer eerst

leeg, om het daarna droog te leggen. Omdat de

vissen – in veel grotere aantallen aanwezig dan in

het ven – door de hoge buitentemperatuur veel

langer actief bleven, is besloten te wachten op een

natuurlijk rustmoment vlak voor de herfstvakantie.

Actuele informatie vindt u op de website:

www.landschapoverijssel.nl/lonnekermeer

Het natuurherstel in het gebied rond het Lonnekermeer is na ruim drie maanden afgerond. Het natuur-

gebied is vanaf eind november weer volledig geopend en overal toegankelijk.

Bron: Nieuwsbrief Natuurlijk Lonnekermeer



GRATIS SOEP MET STOKBROOD BIJ BEIEN

wijkkrant noord wijkkrant noord

8 9

aandacht voor elkaar

Als vrijwilliger willen we graag iets betekenen voor

onze buurtgenoten in Enschede Noord. Heel prak-

tisch en laagdrempelig: met een kop soep en 

stokbrood. Elkaar leren kennen en een luisterend

oor voor elkaar zijn. Want als we een beetje 

aandacht voor elkaar hebben, kunnen we iets in

beweging zetten. Eenzaamheid is een steeds 

groter wordend probleem. We willen graag ons

steentje bijdragen om hier wat aan te doen. 

Maar de avond is ook bedoeld voor buurtbewoners

die elkaar willen ontmoeten. Kom daarom een keer

langs. In november zijn we begonnen en mochten

we al een aantal buurtgenoten ontmoeten. Jong

en oud. Het was erg gezellig. Laat die drempel

voor u niet te hoog zijn. U bent van harte welkom!

waar en wanneer

De volgende keer is op donderdag 13 december

aan de Meeuwenstraat 160. En vervolgens elke

twee weken (de even weken). De soep staat klaar

om 18.00 uur. Hoe laat we stoppen? Geen idee,

maar een kop koffie, thee of iets anders na het

eten hoort zeker tot de mogelijkheden. De avon-

den zullen elke keer in de Huis aan Huis bladen

worden aangekondigd.

ook op de donderdagmiddag

De stichting Beien biedt ook wekelijks gratis soep

aan op donderdagmiddag om 12.00 uur. Ook daar

bent u van harte voor uitgenodigd. Dit project

wordt deels gefinancierd met een wijkbudget welke

is afgegeven voor de vier ‘koude’ maanden. 

Hopelijk kunnen we het samen tot een succes

maken, zodat het project ook daarna kan worden

voortgezet.

POWER NOORD

wijkcoach bij power noord

Elke wijk in Enschede heeft een wijkteam, waar

wijkcoaches werken. Wijkcoaches zijn ervoor om

de bewoners van de wijk te ondersteunen in hun

persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld als iemand door

een chronische ziekte of beperking hulp nodig

heeft; bij zelfstandig wonen, mobiel blijven of het

onderhouden van sociale contacten. Maar ook als

er problemen zijn in de relatie met partner, ouders

of kinderen. Of als er gevoelens van onzekerheid,

eenzaamheid of stress zijn of een nare ervaring te

verwerken.

Elke woensdagmorgen, van 9.30 - 10.30 uur, is er

een wijkcoach aanwezig aan de Meeuwenstraat

160, voor de inwoners van Enschede Noord. 

Heb je een vraag of een probleem, waar je zelf niet

uitkomt ? Of wil je weten wat een wijkcoach voor

je kan betekenen? Kom dan even langs om een

kopje koffie te drinken met de wijkcoach.

kerstbrunch voor de buurt

De tijd gaat snel en 2018 is al weer bijna ten einde!

Graag willen we vóór de Kerst nog gezellig samen-

komen met de buurt, aan de Meeuwenstraat 160.

We nodigen bezoekers en deelnemers van de ac-

tiviteiten bij Power en Beien uit, om lekker een

hapje te komen eten en een drankje te drinken.

Samen met buren en buurtgenoten. Op dinsdag

12 december, tussen 13.00 en 16.00 uur, zijn jullie

welkom aan de Meeuwenstraat 160. Wij zorgen

voor iets te eten en de drankjes. Als je het zelf leuk

vindt om iets lekkers mee te nemen, bijvoorbeeld

je eigen specialiteit of iets uit jouw cultuur, vinden

we dat natuurlijk heerlijk! Aanmelden is niet nodig,

kom gewoon binnenlopen!

Even voorstellen: Wij zijn een aantal vrijwilligers die eens in de 14 dagen gratis soep met stokbrood gaan

serveren. Dit doen we onder de naam ‘Bij Ons’ in samenwerking met de stichting Beien.
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DOEN! BEURS EN MAATJESMARKT

Het kan een grote stap zijn: (weer) gaan werken vanuit de bijstand. Daarom werd op donderdag 

1 november een DOEN! Beurs georganiseerd in Prismare. Aanwezig waren instanties, variërend van 

zorg- en welzijnsinstellingen tot kunst & cultuur, die bijvoorbeeld vrijwilligers zoeken of een cursus 

aanbieden. Bezoekers van de beurs konden rondkijken of er iets was wat hen aansprak.

Ook op 1 november werd er in Prismare een Maatjesmarkt georganiseerd. Met maatjes worden mensen

bedoeld die een kameraad willen zijn voor iemand die daar behoefte aan heeft. Iemand die bijvoorbeeld

een kopje koffie gaat drinken, een stukje gaat lopen of samen boodschappen gaat doen met mensen

die dit nodig hebben. Dit zijn niet alleen ouderen, maar kunnen ook jongeren zijn. Tijdens de Maatjesmarkt

presenteerden zich verschillende organisaties, zoals de Zonnebloem, Livio, Alifa, Leendert Vriel, Stichting

Present enz. De Maatjesmarkt is een initiatief van M-Pact, met het doel de zichtbaarheid en vindbaarheid

van maatjesprojecten in Enschede te vergroten.
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volop bronstijd op de boerderij

Een nieuwe geitenbok, schapenram en hertenbok

op de boerderij! Jonge mooie mannetjesdieren zijn

nu aan de beurt om voor het nageslacht te zorgen.

Kom snel kijken, want het is volop bronstijd. 

Deze duurt doorgaans van augustus tot december

en dan wordt er druk gepaard tussen de 

mannetjes- en de vrouwtjesdieren. De beheerders

hopen weer op veel jonge dieren op de boerderij.

varkens blij in hun nieuwe onderkomen

De minivarkens hebben een nieuw hok gekregen

en zijn hier reuze blij mee. Het onderkomen 

bevindt zich op het zij erf achter de pauwenkooi,

langs de koeienweide.

keurmerk binnen!

De boerderij wil niet dat bezoekers iets oplopen op

de boerderij. De beheerders hebben de boerderij

onlangs op risico’s van besmetting laten keuren.

Met succes! De boerderij heeft er nu een keurmerk

bij met een prachtige naam: het Keurmerk 

Zoönosen. De beheerders zijn er reuze trots op.

Elk jaar zal een dierenarts en de Gezondheids-

dienst voor dieren controleren of alles nog in 

orde is.

jaarvergadering

Op maandag 10 december wordt weer de 

jaarvergadering gehouden. Wijkbewoners zijn

daarvoor van harte uitgenodigd. Het is om 20.00

uur op de boerderij. Dan hopen we Anja Schievink

te benoemen als nieuw bestuurslid. Rob Ebenau

en Bennie Hulscher hebben aangegeven voor een

volgende termijn te willen gaan. De boerderij is

daar erg blij mee.

Er is nog steeds een plaatsje vrij in het bestuur.

Voor wie interesse heeft: aarzel niet en meld je

aan. Je kunt dan meebouwen aan een parel in de

wijk. Een parel die zich weer prachtig toonde in

deze prachtige herfst.

KINDERBOERDERIJ NOORD
? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord
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fOTO'S UIT DE OUDE DOOS STADSDEElPRESENTATIE STIcHTING HISTORIScHE SOcIËTEIT 
ENScHEDE-lONNEKER

de stichting Historische sociëteit enschede-

lonneker viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Deze

stichting, afgekort de SHSEL, houdt zich bezig met

de cultuurhistorie van de gemeente Enschede en

de omliggende dorpen Lonneker, Glanerbrug,

Boekelo en Usselo. Alle tot juli 1934 gelegen in de

voormalige gemeente Lonneker. De sociëteit is 

opgericht in 1968 en heeft inmiddels meer dan

2.000 contribuanten/abonnees die het kwartaal-

blad ’n Sliepsteen ontvangen. Elk nummer kent

een grote variatie aan onderwerpen welke zelfs 

teruggaan tot de Middeleeuwen.

jubileumkrant tubantia

De ANBI-status houdende stichting heeft in het

kader van haar 50-jarig jubileum een krant uitge-

geven met authentieke nieuwsberichten uit 1968.

Zo valt er te lezen dat er bij de firma Walter aan de

Zuiderhagen vier en een halve gelooide varkens-

huiden waren gestolen. Deze daad moet hebben

plaatsgevonden na 2 januari van dat jaar. Ook valt

er in een artikel met zeer vet afgedrukte kop te 

vernemen dat zesentwintig meisjes, behorende tot

het personeel van kousenfabriek Ten Cate, na het

eten van spritsen ziek zijn geworden en naar huis

moesten worden gestuurd. Later bleek het wegens

voedselvergiftiging te zijn. Nog een aardig artikel:

“Italiaan sloeg medeminnaar”. Zij kwamen elkaar

tegen toen zij gedurende de nachtelijke uren de-

zelfde vrouw in Enschede wilden bezoeken. Tijden

veranderen! Dit feit zou in deze tijd geen schijn van

kans op vermelding in een dagblad hebben gehad.

Voor niet abonnees op ’n Sliepsteen is de krant

voor € 2,35 te koop bij de Enschedese boekhandel

alsmede in de ruimte van de stichting bij Prismare

op maandagmorgen en/of vrijdagmiddag.

stadsdeelpresentatie enschede noord

Na de jubileumviering in de theaterzaal van 

Prismare op woensdagavond 31 oktober (zie pa-

gina 21 van deze wijkkrant) wordt er een reeks

stadsdeelpresentaties gehouden welke voor 

Enschede Noord op 2 november heeft plaats-

gevonden in het clubgebouw van EMOS aan de

Dr. Zamenhoflaan. “Ze hangen er met de benen

uit.” Zo formuleerde een bezoeker de situatie. Het

was inderdaad een overvolle zaal. Wat opviel was

dat de leeftijd van de bezoekers sterk varieerde.

Je verwacht dat er bij een presentatie van 

historische foto’s ter gelegenheid van een 50-jarig

jubileum voor het grootste deel ouderen aanwezig

zouden zijn. Een aanzienlijk deel van de 

bezoekers was echter ruim na 1968 geboren en

toonde grote belangstelling voor de oude foto’s.

jan brummer

De presentatie werd gegeven door Jan Brummer,

auteur van het boek Deurningerstraat Verleden &

Heden. Jan is een begenadigd spreker die met

een aanstekelijk enthousiasme de oude en even-

eens recente afbeeldingen toonde waarbij hij blijk

gaf over een onvoorstelbaar grote kennis van 

Enschede en haar bewoners te beschikken. 

Hij wist talloze namen te noemen van bewoners

waaronder veel winkeliers die vijf of meer decennia

geleden de panden bevolkten waarvan de afbeel-

dingen werden getoond. Om een beeld te 

schetsen van de presentatie is op de website van

de wijkkrant (www.wijkkrantenschedenoord) onder

“afbeeldingen” een aantal foto’s geplaatst welke de

oude en de huidige situatie laten zien.

stadsgeschiedenis

Een werkgroep van de SHSEL is een jaar lang

bezig geweest om 43 teksten samen te stellen

over de geschiedenis van Enschede. Het is zeer

de moeite waard om hiervan kennis te nemen.

Deze nemen de lezer mee Van Prehistorie naar De

Tubanten en van Verovering Enschede door prins

Maurits tot Willem Wilmink. Zie hiervoor de website

van de Historische Sociëteit: www.shsel.nl. 

Het wordt u van harte aanbevolen.

Spitfire pand 1975

Klumperschool 1930

? Door Jos van Alebeek
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HUIS VAN VERHAlEN

NATUURAcTIVITEITEN HOf ESPElO

HERHAAlDE OPROEP: WIJKKRANT NOORD ZOEKT BEZORGER

NIEUWE BESTEMMING VOOR OUDE BOERDERIJ IN ROOMBEEK

project levensboeken

Het Huis van Verhalen biedt de 

mogelijkheid om uw levensverhaal

te laten opschrijven door een van

onze vrijwilligers. De vrijwilliger 

tekent uw verhalen op en bundelt

deze in een uniek levensboek. Dit

kan aangevuld worden met foto‘s.

De uitgave is niet bedoeld voor een

breed publiek, maar als een 

persoonlijk document dat u kunt

delen met uw (klein-)kinderen, vrien-

den of iemand van de zorg die bij u in huis komt.

Het maken van een levensboek neemt enkele

weken in beslag. De vrijwilliger komt 7 tot 8 keer

bij u thuis om uw verhaal op te schrijven. Dit kan

eventueel ook met behulp van fotokaarten die de

vrijwilliger bij zich heeft om herinneringen op te

halen. Heeft u interesse om uw levensverhaal op

te laten schrijven, dan kunt u contact met ons 

opnemen, tel. 053 431 62 88 of info@huisvanver-

halenenschede.nl

inlooprondleidingen

Elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur

verzorgen ambassadeurs van het Huis van Verha-

len een rondleiding, waaraan men individueel mee

kan doen. Men start 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 ambassa-

deurs (rondleiders) 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

inlichtingen: Huis van Verhalen, tel.

053 431 62 88 of info@huisvanverhalenen-

schede.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 email

op openbuurtmaaltijd@gmail.com of telefonisch

via 053 431 62 88. Kijk op onze website http://huis-

vanverhalenenschede.nl onder Buurtmaaltijd of op

onze Facebookpagina.

Ook de komende periode organiseert Landschap Overijssel natuuractiviteiten bij Bezoekerscentrum Het

Koetshuis op Hof Espelo (Weerseloseweg 259).

Sinds een paar maanden heeft het vroegere 

‘Vrijdag’ nieuwe eigenaars gekregen. Tori Doorn

en Ina van Doorn vestigden zich als van Doorn &

Doorn aan de Steenbeltweg 48. Onder het motto

Healthy food with a guilty pleasure, zijn zij dagelijks

geopend voor lunch, feestjes en partijen. 

Ina is ook eigenares van Theehuis Sprakel in het

Bos, iets verderop in het buitengebied van 

Enschede Noord gelegen. Zij had al jaren een

oogje op het mooie pandje aan de Steenbeltweg

en gelukkig kwam de gelegenheid om samen met

Tori Doorn in de oude boerderij een horecagele-

genheid te openen. 

Tori is het gezicht van de zaak, zij heeft vier jaar

gestudeerd in het westen van ons land, en vond

het tijd worden voor een vernieuwend concept in

Enschede. Er gaat de aankomende jaren veel 

veranderen in ons voedselpatroon, wat betreft 

bewustwording. We zijn ons steeds meer bewust

van wat we eten en welke oorsprong deze produc-

ten hebben. Wel zijn we ons bewust bij van Doorn

& Doorn van de nuchtere kijk van Twente hierop:

Er is zeker ruimte bij ons voor een knipoog.

Bij van Doorn & Doorn worden vooral biologische

en duurzame producten gebruikt. Dit is terug te

vinden op de uitgebreide lunchkaart, de Healthy

Hightea en in de buffetten die wij serveren voor

feesten en partijen. We zijn open vanaf 10.00 uur,

ook voor ontbijt! Kom eens binnen!

Zondag 16 december: excursie ‘Het verborgen

leven van bomen’

Wist je dat bomen samenleven met andere bomen

in hun omgeving, met elkaar communiceren 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.

De redactie van Stichting Wijkkrant Noord is op zoek naar een bezorger. Zijn/haar taak is het om de

kranten (twee doosjes) op te halen bij Axender aan de Josinkesweg en daarna te bezorgen bij onze 

adverteerders, bij instanties in Enschede Noord en bij de extra afhaalpunten. Dit betekent zo’n 4 à 5 

uurtjes werk eens in de twee maanden, waarvoor u een kleine vrijwilligersvergoeding krijgt. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Cobi Hamstra, tel. 053 435 88 08 of via

wijkkrantnoord@hotmail.com.
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WIE WAT WAAR

tekenen met een extra toefje!

Tekenworkshops voor kinderen van 7 tot 12 jaar.

Met een ontspannend en educatief tintje. 

Plezier staat voorop, maar leerzaam is het ook!

Elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.45 uur. 

Bij jou in de buurt, in Enschede Noord: in 

buurtcentrum Beien, Meeuwenstraat 160. 

Iedereen kan het en samen is leuker dan alleen!

Kom jij ook? Neem gerust een vriendje of vriendin-

netje mee! Kleine groepjes, maximaal 6, dus

vol=vol! De eerste keer is gratis, daarna €5,- per

keer. Wil je meer weten? Bel of mail : 06-242 499

99, josebindels@hotmail.com

exploring-lab in tetem

Op donderdag 22 november is het nieuwe 

Exploring-Lab in Tetem Kunstruimte aan de

Stroiksbleekweg geopend. In het Exploring-Lab

kan het publiek van alle leeftijden aan de slag met

innovatieve maakopdrachten zoals robots 

programmeren, magnetisch vloeistof maken, 

bouwen met 3D pennen of hologrammen maken.

In het Exploring-Lab worden technieken en 

processen die een centrale rol spelen in de 

tentoonstellingen van Tetem uitgelicht en omgezet

in inloopworkshops op beginners en gevorderden

niveau, waardoor er zowel voor de kinderen als

voor de volwassenen een uitdaging ligt! Het 

Exploring-Lab in Tetem is dagelijks geopend van

13.30 – 16.30 uur.

kerstmarkt brouwerijplein

Op vrijdag 14 december wordt de jaarlijkse 

kerstmarkt gehouden op het Brouwerijplein in

Roombeek. De markt is van 16.00 – 20.00 uur. 

Tijdens de markt is de kerstman aanwezig met 

arrenslee, waarmee kinderen een rondje kunnen

rijden door de wijk. Ook is er muziek.

kerstmarkt beien

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 

versnaperingen verkopen. Binnen is er muziek 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.

midwinterhoornblazen in ledeboerpark

Ook deze winter klinkt in de adventstijd op de 

zondagmiddag van 14.00 – 15.00 uur de Twentse

midwinterhoorn bij de waterput van Het Lamme-

rinkswönner in het Ledeboerpark.

kerstconcert voor buurt en ouders kottenpark

Op het Stedelijke Lyceum Kottenpark vindt jaarlijks

een kerstconcert plaats. Tijdens dit sfeervolle 

gebeuren, brengen leerlingen en personeelsleden

liedjes ten gehore die passen in de kerstsfeer. 

Al enkele jaren organiseert de school het concert

ook voor de buurt en ouders. Dit jaar gebeurt dat

op maandag 17 december om 19.30 uur. 

We zouden het leuk vinden u daar te mogen 

begroeten. De entree is gratis. Een vrije gift is 

welkom voor een school die wij ondersteunen in

Burkina Faso. Naast prachtige klanken staat er

een heerlijk glas glühwein voor u klaar!

kerstconcert de brugger Zangers

Het mannenkoor De Brugger Zangers geeft op

dinsdag 25 december (eerste kerstdag) zijn 

jaarlijkse kerstconcert in de Protestantse kerk,

Gronausestraat 1200 te Glanerbrug. Dirigent Carlo

van den Beld en zijn zangers leveren dit jaar 

traditiegetrouw weer een zinvolle bijdrage aan de

kerstbeleving, begeleid door pianist John Hondorp.

De medewerking van mezzosopraan Anouk 

Snellink en het talentenkoor Multiple-Voices staat

garant voor een bijzondere gebeurtenis. De uitvoe-

ring begint om 15.00 uur en de toegangsprijs kunt

u zelf bepalen door middel van een vrije geldelijke

bijdrage.
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Op 31 oktober werd in Prismare de afsluiting van

het vijftigjarig jubileum van Stichting Historische

Sociëteit Enschede Lonneker gevierd. Gitarist en

zanger Hans Boom verzorgde de muzikale 

begeleiding met liederen uit de tijd rond het oprich-

tingsjaar 1968. Voorzitter Dick Buursink heette 

iedereen welkom, waarbij hij om te beginnen Henk

Kok in het zonnetje zette. Henk was bij de oprich-

ting van de SHSEL en is dan ook al vijftig jaar lid.

Hierna vertelde Dick over de geschiedenis van de

SHSEL. Vervolgens kreeg Roel Janssen het

woord. Na enkele woorden over zijn eigen 

geschiedenis bij de NRC vertelde hij uitgebreid

over het revolutiejaar 1968, het jaar waarin de

SHSEL werd opgericht.

Het revolutiejaar 1968

Roel begon zijn verhaal met een gedicht van 

Willem Wilmink: Het eindpunt van de trein. Zoals

Enschede het eindpunt van de trein was, kan 1968

gezien worden als een eindpunt en een revolutie-

jaar in de geschiedenis. In de tweede helft van de

jaren 60 broeide er iets. Er kwam een ontworste-

ling van tradities en betutteling. De babyboomers

waren volwassen geworden en er hing een gevoel

van optimisme en vrijheid in Enschede en Twente.

Alles was ingebed in de dynamiek van de late 

sixties. De welvaart en werkgelegenheid namen

toe, waarmee de consumptiemaatschappij

groeide. De jeugd werd een nieuwe afzetmarkt.

Paradiso ging open, de Fabeltjeskrant startte en

Jan Janssen won de Tour de France. Cliff Richard

scoorde een hit en het windsurfen werd bedacht.

De Mammoetwet in het voortgezet onderwijs werd

ingevoerd. Door de toenemende ontevredenheid

kwam er meer revolutionair ‘geweld’ in Nederland.

De Universiteit Twente ging open in 1965. 

Enschede krabbelt weer op na de sluiting van de

textielindustrie. Na de Vuurwerkramp voelden 

inwoners zich pas echt Enschedeers. Ook in de

rest van de wereld gebeurde er veel. In deze 

periode begon de seksuele revolutie. Hier moest

Roel Jansen aan denken bij het recente nieuws

over de Amerikaanse rechter Brett Kavanaugh, die

werd beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag

in die tijd. Roel dacht hierbij aan zijn eigen studen-

tentijd. Overal waren er studentendemonstraties

en in Amsterdam waren er demonstraties van 

provo’s, hippies en damslapers.

In 1968 begon de vrouwenemancipatie en in 1969

was de oprichting van de feministische beweging

Dolle Mina. In 1968 was er op het gebied van 

arbeid een hoop te doen met een grote arbeiders-

staking.

Een gebeurtenis verderop in de wereld was de

Praagse Lente in Tsjecho-Slowakije. Met het Tet-

offensief werd Vietnam heroverd. Martin Luther

King en Robert Kennedy werden vermoord en ook

bij de Olympische Spelen in Mexico-stad vonden

de nodige ongeregeldheden plaats. Zo streed de

Black Power Beweging voor de rechten van spor-

ters met een donkere huidskleur.

een mooi cadeau

Oud-wethouder Jeroen Hatenboer had bij een 

eerdere bijeenkomst al aangegeven bij zijn vertrek

iets te willen doen voor de SHSEL. De SHSEL 

ontving een bedrag van 3050 euro, de giften bij zijn

afscheid als wethouder, waarvan de SHSEL een

scanapparaat voor de vereniging wil aanschaffen.

Verder bood hij een geëmailleerd muurbord van de

voormalige Schuttersveldfabriek aan, dat hij ooit

op de kop had getikt op een rommelmarkt.

leuk en belangrijk nieuws uit 1968

Een paar mensen van de SHSEL hebben in de 

afgelopen tijd in archieven het belangrijkste en

leukste nieuws uit de jaargang 1968 van Tubantia

verzameld en vanavond kreeg iedereen hiervan

het eindresultaat te zien: een samengestelde krant

op het oude A2-formaat. Alle leden van de 

Historische Sociëteit hebben een gratis exemplaar

ontvangen, anderen kunnen een exemplaar 

aanschaffen voor de normale prijs van een krant

bij diverse boekwinkels.

Het was een mooie avond waarbij veel herinnerin-

gen werden opgehaald en waarop de SHSEL het

vijftigjarig jubileum op een passende manier heeft

afgesloten.

JUBIlEUM VIJfTIG JAAR STIcHTING HISTORIScHE SOcIETEIT
? Door Titia van Hooijdonk
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VOlG EEN ENTREEOPlEIDING OP EEN ONTMOETINGSPARK

In samenwerking met ROC Twente kan Ontmoetingsclusters Enschede vanaf 7 januari 2019 BBL-

Entreeopleidingen aanbieden. Het is mogelijk om een entreeopleiding te volgen op vier Ontmoetings-

parken in Enschede.

Behaal je diploma op de sportvereniging!

entreeopleiding

Een entreeopleiding is er voor mensen die geen

schooldiploma hebben en hun kansen op een

baan willen vergroten. Het is een assistentenop-

leiding op MBO-niveau 1, helemaal op maat. 

De richtingen waaruit gekozen kan worden zijn:

• Horeca

• Groenvoorziening

• Facilitaire dienst & zorg

• Techniek

In een Entreeopleiding leert men algemene 

vaardigheden die nodig zijn om in een bedrijf te

kunnen werken. De opleiding is een eenjarige

praktische opleiding op MBO-niveau 1. Eén dag in

de week worden er lessen aangeboden en is er

aandacht voor theorie. De opleiding bestaat 

grotendeels uit leren in de praktijk. De deelnemers

aan de Entreeopleiding lopen 20 uur stage op het

Ontmoetingspark.

ontmoetingsparken

Op de locaties waar de lessen gegeven worden en

deelnemers praktijkervaring opdoen, zijn vele fa-

ciliteiten om verschillende ervaringen op te doen

en te leren. De Ontmoetingsparken waar de BBL-

Entreeopleiding gevolgd kan worden zijn:

• Enschedese Hockeyvereniging (EHV) 

– Ontmoetingspark Zuid I

• v.v. Rigtersbleek – Ontmoetingspark 

Rigtersbleek

• CVV Achilles – Ontmoetingspark ’t Wageler

• Sportlust Glanerbrug – Ontmoetingspark 

’t Bultserve

De stage wordt gelopen op één van de vier 

Ontmoetingsparken. Ook de lessen vinden plaats

op het Ontmoetingspark. Alle verenigingen die zich

op het park bevinden zijn erkende leerbedrijven en

hebben een praktijkopleider. Deze laatste 

begeleidt deelnemers tijdens de stage op het 

Ontmoetingspark, samen met een SLB’er van de

Entreeopleiding.

aanmelden

Iedereen die 18 jaar of ouder is en nog geen 

diploma heeft kan zich aanmelden voor een 

Entreeopleiding. De kosten voor de opleiding 

bedragen € 243,- voor het gehele schooljaar. 

Indien de opleiding succesvol wordt afgerond zijn

deze kosten niet voor eigen rekening. Na het 

behalen van een diploma kan men doorstromen

naar een MBO-niveau 2 of uitstromen richting de

arbeidsmarkt.

Contact 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 

opleiding@ontmoetingsclustersenschede.nl. 

Je ontvangt vervolgens meer informatie over de 

aanmeldprocedure en de invulling van het 

studiejaar. De opleiding start op 7 januari 2019,

mits er voldoende aanmeldingen zijn (12 personen

per Ontmoetingspark).
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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. Elke woensdag om

14.00 uur en elke zaterdag en zondag om 13.00

en 15.00 uur zijn er gratis instaprondleidingen 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 

hebben 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)

tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)

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 

inspirerend voor een breed publiek.

t/m 27 januari: sisyphus; een webapplicatie van

designer en onderzoeker Simone C. Niquille, die

een absurdistische ergonomische simulatie toont

met in de hoofdrol een virtuele avatar.

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

Gratis toegang

In het exploring-lab kunnen bezoekers van alle

leeftijden aan de slag met innovatieve maak-

opdrachten, die een centrale rol spelen in de 

tentoonstellingen van Tetem. Het Exploring-Lab is

dagelijks geopend van 13.30 – 16.30 uur.

de museumfabriek (Het Rozendaal 11)

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

Museumfabriek vertelt in samenwerking met 

Synagoge van Enschede het bijzondere levens-

verhaal van Rosa Glaser (1914 – 2000). Rosa 

Glaser overleefde zes concentratiekampen. 

De expositie omvat foto’s en films van Rosa, 

alsook Polygoonjournaalbeelden.

t/m 30 juni: 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. (zie foto) Het volledige 

programma vind je op: www.demuseumfabriek.nl.

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

tentoonstellingsruimte arendsmanhuis (H.B.

Blijdensteinlaan 83)

Wisselende exposities (op eerste verdieping) 

Openingstijden: Elke zondagmiddag van 14.00 –

17.00 uur of op afspraak. Zie www.arendsman-

huis.nl
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VANUIT DE BASISScHOlEN

oud en jong ontmoeten elkaar!

Dit schooljaar ontmoeten kinderen van basisschool Bonifatius een aantal keren de bewoners van de

Ariënsstaete aan de Lijsterstraat. Samen worden leuke en gezellige activiteiten gedaan. De eerste keer

in oktober hebben we met elkaar spelletjes gespeeld. In november hebben 10 kinderen van school in

het bewonerskoor meegezongen met de oud-hollandse liedjes. Vooraf hebben we die natuurlijk op school

geoefend.

Waarom deze samenwerking met Liberein?

We vinden het belangrijk dat kinderen aandacht en begrip hebben voor ouderen en hun leefwereld. 

Daarbij zien we dat ouderen ontzettend veel plezier beleven aan de contacten met de kinderen.

Een win-win situatie.

Wij wensen jong en oud een heel gelukkig kerstfeest.

U kunt onze school volgen op Facebook. Daar krijgt u een goed beeld van wat wij belangrijk

vinden in ons onderwijs en hoe dat op school vorm krijgt

www.bonifatius-enschede.nl
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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! .........................................................................................................
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