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Ook in 2019 verschijnt Wijkkrant Noord weer zes keer. De redactie spant zich elke keer in om een 

lezenswaardige en aantrekkelijke krant te maken. Misschien heeft u al opgemerkt dat de voorkant van

de krant een nieuwe lay-out heeft gekregen. De volgende wijkkrant verschijnt 16 april. Mocht u een idee

hebben voor een artikel of interview, neem dan contact op met Cobi Hamstra, tel 053 435 88 08 of via

wijkkrantnoord@hotmail.com (sluitingsdatum kopij voor de volgende wijkkrant is 27 maart).

De wijkkrant wordt door Axender samen met reclamefolders bij u in de bus bezorgd. Heeft u een sticker

op de brievenbus dat u geen reclame wenst te ontvangen, dan zult u daardoor meestal geen wijkkrant

ontvangen. Op verschillende plaatsen in Noord hebben we daarom afhaalpunten voor als u geen 

wijkkrant hebt ontvangen. De afhaalpunten zijn: Winkelcentrum Deppenbroek, Primera (postkantoor) in

Roombeek en sinds kort bij Beien aan de Meeuwenstraat 160.

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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nieuWJaarSBiJeenKOMSt StadSdeel nOOrd

Op dinsdag 8 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van stadsdeel Noord. Het was gezellig druk,

veel wijkbewoners hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven! Deze keer in De Museumfabriek, in het

museumcafé in de entree van het museum. Het museumcafé zal de functie van huiskamer in de buurt

krijgen. Hier kunt u namelijk ook zonder museumtoegangskaartje terecht voor een kopje koffie/thee met

iets lekkers.

Stadsdeelwethouder Jeroen Diepemaat nam ons

aan de hand van foto’s, die gemaakt waren op een

fietstocht door de wijk, mee op een terugblik op

2018 en een vooruitblik op 2019. Met aandacht

voor o.a. het lichtobject met foto’s van de wijk

Roombeek in Prismare, de vernieuwde speeltuin

Mekkelholt, de sloop van de flats en nieuwbouw

aan het Fazantplein en het actieve Bewonersini-

tiatief Beien aan de Meeuwenstraat.

Wijkbewoner Kees Boot werd tijdens de 

nieuwjaarsreceptie extra in het zonnetje gezet voor

zijn bijzondere inzet en activiteiten voor Bewoners-

platform Deppenboek. Hij ontving uit handen van

de stadsdeelwethouder een pakket met streekpro-

ducten en een mooie bos bloemen.
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KeeS BOOt BrenGt MenSen naar Buiten

bewonersplatform deppenbroek

Kees is actief binnen het Bewonersplatform 

Deppenbroek, dat vooral een verbinding wil zijn

tussen de bewoners en stadsdeel Noord. 

“Bewoners over de drempel helpen en intermediair

zijn naar het stadsdeel en omgekeerd. Dingen die

in de wijk leven oppakken en er wat mee doen.”

Het bewonersplatform bestaat uit meerdere orga-

nisaties die eens per maand in commissies de 

lopende dingen bespreken. De voorzitter van het

platform zorgt voor contacten met de mensen.

Kees is degene die alles voorzit en de structuur

vasthoudt. Een van de commissies in het bewo-

nersplatform is die van het wijkbudget. “Met dat

geld kunnen we dingetjes doen in de wijk, ideeën

ondersteunen en deze op een goede manier aan-

vragen.” Verder is er een groep die de facilitaire

dingen doet, de doe-dingen. “Er worden activitei-

ten georganiseerd en dat ondersteunen we. 

De verzorging van de buitenruimte valt hier ook

onder, zoals het wegwerken van zwerfafval tijdens

de opschoondag. Omdat dit nog niet zo opschiet

organiseren we op 23 maart via de scholen een

grote opschoondag.”

in bewonersplatform gerold

Kees wist niet dat hij gehuldigd ging worden, maar

ging altijd al naar de nieuwjaarsreceptie. “Omdat

dat belangrijk is, we zijn een soort intermediair en

dan wil je daarbij zijn.” Kees was gelaten en 

verbaasd toen hij werd gehuldigd. “Ik vond het wel

terecht, ik ben best wel druk. Maar het is toch ook

leuk.”

Kees woont sinds 1970 in Enschede en sinds 1985

in de wijk Deppenbroek. Hij is in de inzet voor de

wijk gerold. “Je gaat het belangrijk vinden omdat

je merkt dat je wat voor de wijk kunt betekenen.

Maar ik zou ook willen dat mensen meer de deur

uit komen en contact maken met elkaar. Ook de

mensen met andere nationaliteiten.” Kees wil 

mensen ook wijzen op hun eigen verantwoordelijk-

heid in de wijk. “Je kunt niet zeggen dat de 

gemeente alles maar moet doen.”

Kees vindt Enschede Noord prachtig. “Vanuit het

randje van de stad waar ik woon ben ik zo in het

buitengebied.” De wijk is volgens hem opgeknapt

omdat er meer koopwoningen zijn gekomen. 

“Verder vind ik dat we een mooi groen gebied 

hebben. De mensen die hier al langer wonen 

hadden vroeger meer contacten. De wijk is nu

meer gemêleerd en teruggetrokken. Dat vind ik

jammer en daar proberen we wat aan te doen,

maar dat is lastig. Er wordt hard aan gewerkt.”

? Door Titia van Hooijdonk

Op 8 januari werd Kees Boot bij de nieuwjaarsreceptie van stadsdeel Noord gehuldigd voor zijn 

activiteiten in de wijk Deppenbroek. Over wat deze activiteiten precies inhouden en hoe hij de wijk ziet

sprak ik met hem op 14 januari.
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Jan KuiPerS KriJGt eiGen Plein BiJ cVV acHilleS

de ZOnneBlOeM afdelinG enScHede nOOrd ZOeKt VriJWilliGerS

bijzondere huldiging

Vorig jaar nam Jan afscheid als sportparkbeheer-

der. Voorzitter Han Deuzeman had toen al 

aangekondigd dat er op de nieuwjaarsreceptie een

bijzondere huldiging zou gaan plaatsvinden. En die

kwam er. ''Hoe bedank je nou iemand die alle 

benoemingen bij de club al heeft gehad?'', sprak

voorzitter Han Deuzeman tijdens zijn nieuwjaars-

toespraak. ''Het was moeilijk om iets te bedenken,

maar we hebben als bestuur iets gevonden. 

Vanaf nu heet het plein waar alle fietsen staan en

de kleedkamers zich bevinden, het Jan Kuipers

Plein!''

waardering 

Jan hield het straatnaambord vol trots omhoog. 

In het bijzijn van zijn familieleden, die speciaal voor

deze gelegenheid naar Achilles waren gekomen.

''Ik ben er heel blij mee. Dit is geweldig, een

enorme waardering.''

adviseur 

Jan is al jaren een bekend gezicht bij Achilles. 

Zo bekleedde hij tal van functies, waaronder die

van KNVB- en clubscheidsrechter, lid van het

jeugd- en hoofdbestuur, consul en kantinemede-

werker. Dat Jan niet meer in functie is, betekent

niet dat hij niet meer aanwezig is op de club. Naast

zijn vrijwilligerswerk op de doordeweekse ochten-

den, is hij namelijk nog vaak op de club te vinden.

''Jan laat zich nog altijd horen'', zegt voorzitter Han

Deuzeman. ''Maar nu niet meer als sportparkbe-

heerder, maar als adviseur.''

Op de nieuwjaarsreceptie van CVV Achilles heeft erelid Jan Kuipers (76) zaterdag zijn eigen 'plein' 

gekregen. De fietsenparkeerplaats op het sportcomplex van de club werd officieel omgedoopt tot het

'Jan Kuipers Plein'.

De Zonnebloem is een landelijke organisatie met over het hele land ruim 40000 vrijwilligers. Bij de 

Zonnebloem draait het om mensen. We brengen mensen bij elkaar en zetten alles op alles om mensen

met een lichamelijke beperking een gezellige dag te bezorgen of te bezoeken. Een gezellige middag,

een uitstapje met de bus, een uitstapje naar een tuincentrum. Ook aangepaste vakanties in de regio 

behoren sinds kort tot de mogelijkheden. Maar vooral om aandacht te geven en mensen te behoeden

voor vereenzaming die hun handicap mogelijk teweegbrengt.

wie zijn wij?

We zijn een ploeg van 18 vrijwilligers die ongeveer

65 gasten bezoeken. Het is een enthousiaste

groep die zich met veel onderlinge saamhorigheid

inzet voor de gasten. Wist u dat mensen die 

vrijwilligerswerk doen gelukkiger zijn? Je zet je 

talent in en krijgt er veel voor terug. Een goed 

gevoel en waardering. Heeft u al vaker gedacht om

iets als vrijwilliger te doen in de samenleving, dan

is dit misschien een kans. Komt u eens kijken bij

een van de georganiseerde activiteiten van de 

afdeling Noord. Stuur een e-mail met uw contact-

gegevens naar: Ellen Ruwe, secretaresse, 

ellenruwe@gmail.com We nemen dan contact met

u op om meer uitleg te geven. We kijken uit naar

uw reactie.

Foto's door Wicher Folkers
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GOed Van Start BiJ KindcentruM MenKOtOren-KinderdOMein

lessen in geluk

In alle groepen krijgen de kinderen lessen in geluk.

Met inzichten uit de positieve psychologie leren

kinderen dat ze bijvoorbeeld zelf kunnen kiezen of

ze door een roze of door een zwarte bril naar 

gebeurtenissen kijken. Want gelukkig zijn kun je

leren, volgens de makers van het lesprogramma.

“Het programma van de Gelukskoffer past goed bij

onze identiteit,” vertelt directeur Karin de Boer. 

“Op de Menkotoren voelen we ons verbonden met

elkaar en met de wereld om ons heen. Door met

de hele klas te praten over dingen waar je bijvoor-

beeld dankbaar voor bent, wat je talenten zijn en

waar je van droomt, bouw je aan een positieve

sfeer in de groep. Dat straal je dan ook uit naar

buiten.”

sporten en gezond koken

Ook de BSO van Kinderdomein is goed van start

gegaan. In januari zijn er twee middagen Boot &

Bake Camp geweest: na schooltijd zowel een uit-

dagend sportief programma als een gezonde

kookactiviteit. De keuken in het gebouw wordt ook

gebruikt om met en voor de BSO gezonde maaltij-

den klaar te maken.

Het team van Menkotoren-Kinderdomein richt zich

op gezondheid, bewegen en ontdekkend leren.

Met activiteiten voor de kinderen van de basis-

school, maar ook voor kinderen uit de wijk rondom

school. Binnen de basisschool Menkotoren wordt

een doe- en ontdeklab ingericht, waar kinderen

kunnen experimenteren met programmeren en 

robotica. Ook de BSO gaat hier gebruik van

maken.

open huis 21 maart

Wilt u kennis maken met de school of de BSO en

peuterarrangementen? Kom dan naar het open

huis op donderdag 21 maart 2019 van 15 - 17 uur

aan de Rijnstraat 15.

De Vijvervrijdagen 2018 waren een groot succes en kregen een zeer hoog waarderingscijfer. Het maakt

ons extra trots dat we de Vijvervrijdagen 2019 nu al kunnen aankondigen. Let wel: de data van de 

Vijvervrijdagen zijn gewijzigd! De Vijvervrijdagen zullen namelijk niet meer in augustus/september worden

gehouden maar in juni/juli, dus vóór de grote zomervakantie.

De nieuwe data zijn: 21 en 28 juni en 5 en 12 juli. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Zet de data alvast in uw agenda. In de volgende editie van Wijkkrant Noord zullen wij meer aandacht

besteden aan het programma en de artiesten. We gaan u verrassen met een spetterend programma!

? Door Henry Workel

Op basisschool Menkotoren aan de Rijnstraat zijn ze het nieuwe jaar goed begonnen.

De kinderen van groep 4 beginnen met het versie-

ren van hun eigen gelukskoffer
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dOet u Weer Mee Met nldoet?

Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 15 maart

en zaterdag 16 maart 2019 weer de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland, NLdoet. Zo’n 2500

projecten zijn hiervoor al weer aangemeld, ook in

Enschede en omgeving stromen de projecten 

binnen. Deze twee gezellige dagen staan in het

teken van het stimuleren van vrijwillige inzet.

Het is een ontzettend leuke actie om bedrijven,

maatschappelijke organisaties en kwetsbare doel-

groepen samen te brengen en de handen uit de

mouwen te steken. Er is heel veel mogelijk. 

Natuurlijk staat het klussen centraal, maar veel

mensen vinden het ook erg leuk om sociale activi-

teiten te kunnen doen, denk hierbij bijvoorbeeld

aan het organiseren van een high-tea, een uitje

naar de bioscoop, museum of bedrijfsbezoek, een

hapjesbuffet klaarmaken, een evenement voor kin-

deren organiseren en begeleiden. De mogelijkhe-

den zijn onbeperkt!

De Enschedese Uitdaging is intermediair en 

ondersteunt de NLdoet-activiteiten in Enschede en

omgeving.Heeft u als maatschappelijke organisa-

tie al leuke ideeën voor NLdoet? Of nog helemaal

niet en wilt u daarbij geholpen worden? Wij helpen

u daar graag bij, geheel op vrijblijvende basis.

Heeft u inspiratie nodig bij het bedenken van een

klus, wilt u een team vrijwilligers opgeven, of heeft

u andere vragen over deze vrijwilligersactie? 

Dan kunt u contact met ons opnemen: 

Enschedese Uitdaging, 06-349 911 34, info@en-

schedeseuitdaging.nl, www.enschedeseuitda-

ging.nl

de grootste vrijwilligersactie van nederland

OPrOeP VOOr rOOMBeeK 2020
van 13 mei 2000 tot wederopbouw

? Door Ron van der Vaart

Op dit moment zijn wij met voorbereidingen bezig om een expositie samen te stellen van ROOMBEEK

13 mei 2000 tot wederopbouw. Dat kunnen wij niet alleen en daarom zoeken wij vrijwilligers die ons

willen bijstaan om hier ’n succesvol project van te maken. Alles staat nog in de kinderschoenen. 

Wij willen met positieve gedachten en de nodige krachten hieraan werken. Daarnaast de oproep: Zijn er

al mensen met ditzelfde onderwerp bezig, dan willen wij daar graag mee in contact komen. Wij beschik-

ken over 'n schat aan informatie. Verder gaan we ook bekijken in welke vorm en waar wij dit gaan tonen.

Tevens willen wij vragen of er omgeving Roombeek een werkplek beschikbaar kan worden gesteld voor

ontmoeting c.q. besprekingen etc. Alle tips en ideeën zijn van harte welkom. U kunt met ons contact 

opnemen via: info@roombeek2020.nl .
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veel gebeurd in het afgelopen jaar

Daar gaf beheerder Sabine Oosterbroek een mooi

overzicht van op de jaarvergadering. De kap-

schuur boven de voliere is gerenoveerd en het

houtwerk van het grote gebouw, de boerderij zelf,

is onder handen genomen. Het pauwenhok is 

geheel vernieuwd en er is een nieuw onderkomen

voor de minivarkens. Ook bij de dieren is veel 

gebeurd. Er zijn nieuwe bokken gekomen om voor

nieuw nageslacht te zorgen bij de herten, schapen

en geiten. Ook een afscheid: van de mooie oude

ezelin. Wijkbewoners vernamen vervolgens van

penningmeester Elly Bonke hoe het financieel was

gelopen. Veel gulle bijdragen van diverse partijen.

Ook is er veel gespaard afgelopen jaren. Daardoor

konden veel projecten worden gerealiseerd. Maar

ook zorgen: Op de exploitatie gaat de boerderij

zwaar in de min. Er moet meer geld bij Dit is een

belangrijk aandachtspunt voor 2019!

bestuur versterkt

Bij nieuwe uitdagingen horen nieuwe mensen. 

De boerderij is daarom blij met de toetreding van

Anja Schievink als nieuw bestuurslid. Met haar 

kinderen komt ze vaak op de boerderij. Ook is de

boerderij blij dat Rob Ebenau en Bennie Hulscher

voor een volgende termijn hebben getekend. 

Voorzitter Frans Feil had ook nog een cadeau voor

Martijn Smeijers. Die is nu tien jaar bij het bestuur,

waarvan de meeste tijd als secretaris. Hij vervult

zijn taak met inzet en humor en is uiterst 

bekwaam.

oliebollen actie geslaagd!

Wat zijn er veel oliebollen verkocht! En wat was er

een geweldige belangstelling vanuit de wijk. 

De boerderij dankt ieder die meegedaan heeft met

de actie. Zowel de vele bakkers als de vele 

afnemers. Een enkeling stond al een half uur voor

de tijd op het erf! Het heeft zo’n 600 euro 

opgebracht en het was bovendien een buitenge-

woon gezellig gebeuren op Oudejaarsdag! En dit

alles in een vuurwerkvrije zone!

KinderBOerderiJ nOOrd
? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord
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een origineel knap theaterstuk door jerry

kroezen

Jerry Kroezen bracht met zijn Jerry’s special een

knap stuk theater, aangezien hij een grote 

hoeveelheid verschillende stemmen wist te laten

horen. In een aantal programmaonderdelen, zoals

Boggle en Jackass, speelde hij zowel de presen-

tator als de kandidaten. Ook had hij mooie 

woordgrapjes zoals de ziekte van vijver en een

handikiep verwerkt in verschillende hoorspelen,

waarbij hij ook weer zelf alle stemmen deed. Af en

toe vond ik het theaterstuk wat vergezocht en druk,

maar Jerry wist het wel op een originele en knappe

manier neer te zetten.

ode aan de vrijwilligers

Wethouder Arjan Kampman was aanwezig om een

ode aan de vrijwilligers te brengen: We maken

samen de samenleving. Arjan sprak met een 

aantal vrijwilligers die de training ‘Wijkwijzer vrijwil-

liger’ hadden afgerond. Zij ontvingen daarvoor van

Arjan de behaalde certificaten en van Sonja

Műckenheim een prachtige bos bloemen. In de

Wijkwijzer worden verbindingen gelegd tussen

mensen met problemen en organisaties die hen

kunnen helpen. Op de vraag waarom zij dit 

vrijwilligerswerk deden gaven de vrijwilligers aan

het zinvol te vinden, het fijn is om andere mensen

te helpen en het binnen de organisatie gezellig is.

enschedese vrijwilligersprijs

De Enschedese vrijwilligersprijs kwam ter sprake,

deze is niet bedoeld voor individuen maar voor 

organisaties die vrijwillig nuttig werk verrichten. 

Iedereen werd opgeroepen hiervoor kandidaten

voor te dragen.

indrukwekkende film van immigrant

Het volgende onderdeel van de middag was een

zelfgemaakte indrukwekkende film over de 

diversiteit van vrijwilligerswerk in Enschede van

Bahador Fatemi, een uit Iran afkomstige vrijwilliger

bij M-Pact,. Na afloop van de film ontving hij naast

hulde uit de zaal een bos bloemen.

bingo!

Voor het laatste onderdeel van de dag mochten we

zelf weer actief worden, we werden uitgenodigd

om de twee bingokaarten en een stift uit onze tas

te halen. Deze kaarten waren samengesteld door

Jerry Kroezen, er stonden niet alleen cijfers maar

ook namen van oude en nieuwe tophits op. 

Van het voorlezen van de namen en cijfers maakte

Jerry een mooie show. Het bekendmaken van de

tophits was een mooi onderdeel omdat we ze 

natuurlijk ook met zijn allen meezongen. Een paar

keer klonk er tijdens de bingo een prijsalarm: 

iedereen ontving dan een mooie prijs. Nadat alle

prijzen van de bingo waren uitgereikt volgde er nog

een loterij met een aantal grote prijzen, waarvoor

we een lotje hadden ontvangen.

een waardevolle dag

Met hapjes, thuis gemaakt door vrijwilligers, en

een drankje voor alle aanwezigen, sloten we een

geslaagde en zeer waardevolle dag af.

GeSlaaGde GeVarieerde VriJWilliGerSdaG in PriSMare
? Door Titia van Hooijdonk

Op vrijdag 7 december vond in Prismare de viering van de nationale vrijwilligersdag plaats. Voor onze

plaatselijke vrijwilligers, mantelzorgers en andere actieve burgers was de dag georganiseerd door de

Gemeente Enschede en M-Pact. Iedereen werd ontvangen op een prachtige rode loper, om nu eens

zelf in het zonnetje gezet te worden. Binnen was er koffie en thee. Lily Hartmans van M-Pact heette ons

welkom en gaf aan stil te zijn van de grote groep aanwezigen.
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Wie Wat Waar

aanschuiven bij beien

De vrijwilligers van Beien serveren eens in de twee

weken gratis soep en stokbrood aan de Meeuwen-

straat 160. Onder de naam ‘Bij ons’ willen ze zo

iets betekenen voor hun buurtgenoten in 

Enschede Noord. Elke veertien dagen in de even

weken op donderdag vanaf 18.00 uur staat de

soep klaar. Op 7 februari is de eerstvolgende keer.

expo voor kinderen ‘ik zie ik zie wat jij niet

hoort’

Bij Concordia aan de Langestraat is een expositie

voor kinderen vanaf vier jaar. De titel is ‘Ik zie Ik

zie wat jij niet hoort’ en het gaat over geluid. 

Want hoewel geluid en beeld twee heel verschil-

lende dingen zijn, gebruiken kunstenaars soms

beide. Sommige werken in de expositie zijn alleen

om naar te kijken, maar anderen zijn juist bedoeld

om aan te raken en bij weer anderen ben je zelf

onderdeel van het kunstwerk. Er is een Beeld- &

Geluidstudio om zelf te tekenen en te knutselen en

er is een doeboekje met leuke opdrachten om de

expo nog beter te beleven. In de voorjaarsvakantie

worden er workshopmiddagen georganiseerd.

Data en tijden staan op www.concordia.nl/ikzie-

ikzie.

voordelig met het gezin naar museum

Voor 20 euro kunt u met een familiejaarkaart

(maximaal 2 volwassenen en 3 kinderen) het hele

jaar zo vaak als u wilt naar zowel De Museumfa-

briek als Rijksmuseum Twenthe. De kaart is bij

beide musea verkrijgbaar.

de luisterlijn heeft extra oren nodig

Vrijwilligers van de Luisterlijn, voorheen Sensoor,

bieden al 60 jaar dag en nacht anonieme hulp op

afstand, 365 dagen per jaar. Via telefoon, chat en

e-mail. Vanuit huis, of vanuit één van de 28 

locaties. Bellen voor een anoniem gesprek kan

dag en nacht naar 0900-0767 (5 ct./min.) en 

chatten of mailen via deluisterlijn.nl. Afgelopen tijd

groeide de organisatie van ruim 900 vrijwilligers

naar zo’n 1400. Maar daarmee kan de Luisterlijn

de behoefte aan contact nog niet bijbenen. 

Het aantal mensen dat contact zoekt over depres-

sie, rouw of eenzaamheid neemt alarmerend toe.

En dus komt de Luisterlijn met een ludieke 2019-

doelstelling; 2019 vrijwilligers in 2019. De Luister-

lijn Borne start 11 februari 2019 met het trainen van

nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich

melden via deluisterlijn.nl/vrijwilliger.

Zomiac (zondagmiddagactiviteiten) lonneker:

sitar concert

Op zondag 17 februari treedt sitar-speler Jan 

Pieter van der Giessen op in de kapel aan de

Dorpsstraat 44 in Lonneker. Aanvang 16.30 uur.

De Zomiac concerten zijn altijd vrij entree, met als

motto vol is vol. Na het concert is er gelegenheid

om met de muzikant kennis te maken onder het

genot van een kopje koffie of thee. Bij de uitgang

is een collecte ter bestrijding van de kosten.

koreaanse karate en kung Fu zoekt nieuwe

leden

De Enschedese Karate-Kung Fu vereniging 

Dojang Mengajar heeft plaats voor nieuwe leden.

De nadruk ligt hoofdzakelijk op zelfverdediging en

het leren van de harde Karate en sierlijke Kung Fu

technieken en stijlvormen van Jidokwan. Naast het

ongewapende vechten leert men ook om te gaan

met traditionele wapens zoals de lange stok,

waaier en in een later stadium een zwaard. 

Jidokwan, een Koreaanse Karate en Kung Fu, is

voor alle leeftijden, je kunt op alle leeftijden en 

niveaus instromen. Kom eens langs voor een 

vrijblijvende les aan de Hendrik Smeltweg 50. 

Lestijden op woensdag en vrijdag: kindergroep van

18.30 tot 19.30 uur, volwassenen van 19.30 tot

21.00 uur. Voor meer informatie en een gratis

proefmaand kunt u contact opnemen met Arjan

Brouwer: 06- 284 407 23.

WIJKKRANT NOORD ZOEKT BEZORGER

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

(één doosje) 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 vrijwilligers-

vergoeding 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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enScHede nOOrd BelOOnt WiJKOVerStiJGende initiatieVen

pitchavond

Met het resterende budget van 2018 wil de 

commissie de toekenning nu op een andere 

manier gaan doen: via de zogenaamde ‘pitch-

avond’. Een eerste proef daarmee vindt plaats 

op dinsdag 26 februari, vanaf 19.30 uur bij 

De Melkweg, aan de G.J. van Heekstraat 408 op

Twekkelerveld.

Tijdens deze avond kunnen initiatiefnemers hun

idee presenteren en hun hulpvraag stellen, de

commissieleden stellen op hun beurt verhelde-

rende vragen en ook het aanwezige publiek kan

dat doen. Na de presentaties vindt er een 

stemronde plaats, waarbij zowel de commissie als

het publiek een stem heeft. De initiatieven die het

meest tot de verbeelding spreken krijgen een 

startbijdrage van maximaal 2.500 euro.

ideeën met een wijkoverstijgend karakter

De commissie is expliciet op zoek naar nieuwe

ideeën, met een wijkoverstijgend karakter. Het 

initiatief dient betrekking te hebben op stadsdeel

Noord en daar geworteld te zijn. Ook dient duidelijk

te zijn waarvoor een bijdrage van Initiatiefkracht

wordt gevraagd, en welke hulp wellicht nodig is.

Voorwaarden voor de aard van het idee zijn terug

te lezen op www.jijmaaktdebuurt.nl. 

Heb je een goed idee voor Enschede Noord? Kijk

dan of het bij de voorwaarden past en dien het,

vóór de uiterste datum 14 februari, in bij Saskia

van Dijk via s.v.dijk@enschede.nl. De commissie

komt er dan snel op terug en laat weten of en hoe

je het podium kunt pakken. Wil je aanwezig zijn als

publiek of heb je hulp te bieden aan initiatief-

nemers? Ook dan ben je van harte welkom. In dat

geval wel graag even aanmelden via hetzelfde

mailadres.

2.500 Euro als startbijdrage voor nieuwe initiatieven. Dat biedt de Commissie Initiatiefkracht voor 

wijkoverstijgende ideeën die leven in Enschede Noord. Op 26 februari biedt ze bij De Melkweg aan de

G.J. van Heekstraat het podium aan initiatiefnemers die daar hun verhaal kunnen doen om in aanmerking

te komen voor de bijdrage. Initiatiefkracht is niet nieuw. Het betreft het ‘wijkbudget’ voor initiatieven die

het wijkniveau overstijgen. Jaarlijks is er voor dat soort initiatieven in Enschede Noord een budget van

circa 30.000 euro beschikbaar. De Commissie Initiatiefkracht - bestaande uit inwoners van de verschil-

lende wijken - kent bijdragen toe aan initiatieven die zich melden.

Eerste Pitchavond Initiatiefkracht Noord op 26 februari 2019

natuuractiViteiten HOf eSPelO

Ook de komende periode organiseert Landschap Overijssel natuuractiviteiten bij Bezoekerscentrum 

Het Koetshuis op Hof Espelo (Weerseloseweg 259).

woensdag 20 februari: Kinderactiviteit ‘uilenballen pluizen’ voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Uilenballen pluizen vies? Nee, hoor! Uilenballen zijn juist hartstikke interessant. De uil is een roofvogel

en eet graag muizen. De braakballen zitten vol botjes, haartjes en muizenschedeltjes. Leuk om van dicht-

bij te bekijken met vergrootglas en pincet. De inloopmiddag duurt van 15.00 – 17.00 uur. Kosten 2,50

euro per kind. Zie de website www.landschapoverijssel.nl voor meer informatie.
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tussen het vee

Bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner in het

Ledeboerpark is een authentiek Twents “lös hoes”

uit 1775. Om te laten zien hoe mensen en dieren

toen in dezelfde ruimte leefden, is het boerderijtje

weer helemaal ingericht zoals het er vroeger moet

hebben uitgezien. In de stallen staan de schapen

en de houtkachel brandt. Boer en/of boerin Hennik

en Dika zijn op zondagen aanwezig van 12.00 –

16.00 uur om bezoekers te laten ervaren hoe er

vroeger geleefd werd op een Twentse boerderij.

Bezoekers die de sfeer van vroeger willen meema-

ken zijn welkom in het lös hoes.

de sfeer van toen

Op doordeweekse dagen komen kinderen uit 

groepen 6 en 7 van de Enschedese basisscholen

op bezoek bij Het Lammerinkswönner. Een groep

enthousiaste vrijwilligers, in de rol van boer Hennik

en boerin Dika, begeleidt de kinderen en bezorgt

hen een onvergetelijke ochtend.

De kinderen gaan met Hennik en Dika terug in de

tijd en maken zelf actief mee hoe boerenkinderen

vroeger op een Twentse boerderij leefden. Spelen

derwijs (zelf houtzagen, weven en Twentse 

eierboter bakken op de houtkachel), ervaren zij dat

de mensen vroeger veel van wat ze nodig hadden

om van te leven, gewoon uit hun directe omgeving

haalden. Dit in tegenstelling tot de moderne tijd,

waarin we de hele wereld gebruiken om in onze

behoeften te voorzien. Deze duurzame boodschap

loopt als een rode draad door het hele programma.

HenniK en diKa in BeZOeKerScentruM Het laMMerinKSWÖnner

nieuWS Van POWer nOOrd

Vanaf 5 februari tot 15 maart zijn boer Hennik en boerin Dika van 12.00 – 15.30 uur in bezoekerscentrum

Het Lammerinkswönner in het Ledeboerpark. Het Lammerinkswönner is dan weer helemaal origineel

ingericht als Twents lös hoes. Bezoekers zijn op zondagen en doordeweekse middagen welkom om een

kijkje te komen nemen.

Hulp bij Formulieren

Bij Power Noord zijn veel vrijwilligers uit de wijk actief die anderen helpen. Eén van deze dingen is de

Hulp bij Formulieren. Twee keer per week doen we dit vanuit het Servicecentrum Noord en de rest van

de dagen bij Power Noord, in het gebouw van Beien. We helpen mensen met het lezen van (moeilijke)

brieven, bij het invullen van formulieren, met aanvragen (bv. kwijtscheldingen), met het bellen naar 

instanties en/of met het op orde brengen van de administratie. Als onze vrijwilligers je niet kunnen helpen,

is er een wijkcoach die elke week aanwezig is.

Er zijn mensen aanwezig om te helpen op:

Maandag: 10.00 - 14.00 uur Power Noord

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur Servicecentrum Noord

13.00 - 14.00 uur Power Noord

Donderdag: 09.00 - 16.00 uur Power Noord

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur Servicecentrum Noord/Power Noord

13.00 - 14.00 uur Power Noord

Kom gerust langs met je vragen, en drink lekker een kopje koffie of thee bij Beien!

In maart komt er Wijkwijzer bij, daar kun je komen met vragen over Zorg en Welzijn in de wijk. 

Power Noord, Meeuwenstraat 160, 053-737 02 81, noord@centrumpower.nl
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nieuWS in Het KOrt

• De patiënten van Gezondheidscentrum Noord aan de Zaanstraat krijgen op dit moment zorg van 

waarnemende huisartsen en twee speciaal opgeleide verpleegkundigen, omdat de drie huisartsen tegelijk

zijn vertrokken. Het Gezondheidscentrum blijft intussen proberen om nieuwe huisartsen te werven, wat

geen gemakkelijke opgave is gezien het enorme huisartsentekort in de regio.

• De komende maanden worden in de Ariënsstaete maatregelen genomen om te voorkomen dat het in

de zomer extreem heet wordt in het gebouw. Voor de grote glazen wanden worden aan de buitenkant

screens aangebracht die de warmte moeten tegenhouden en op het glazen koepeldak wordt hittewe-

rende folie aangebracht. (Bron: Tubantia, 18-12-2018; Ariënsstaete wordt aangepakt: hitte wordt buiten

de deur gehouden)

• Binnenkort wordt begonnen met de bouw van koop- en huurwoningen in de ‘Lasonderdriehoek’, het

driehoekige gebied achter en naast de gereformeerde kerk aan de Lasondersingel tussen de 

Deurningerstraat en de busbaan. Het betreft elf stadswoningen, twintig kleinere huurappartementen voor

jongeren en studenten en zeven grotere appartementen.

# initiatief en ontwerp door Van der Jeugd Architecten

BudGet adVieS teaMS enScHede

Begin juli 2017 is een aantal vrijwilligers gestart met het project ‘BudgetBuddy’ om de inwoners van 

Enschede Zuid te ondersteunen bij vragen omtrent hun financiële huishouding. Het project wordt nu in

heel Enschede gedraaid onder de naam Budget Advies Teams.

wat doen de budget advies teams

BAT is opgericht om inwoners van Enschede preventief te ondersteunen op het gebied van schulden/

financiën. Dit doen we in drie fases, namelijk:

1. Het bespreekbaar maken van het onderwerp geld/financiën/schulden

2. Een kort en krachtig inventarisatietraject

3. Een advies op maat en eventuele doorverwijzing als er meer hulp nodig is

Wilt u een vrijblijvend gesprek, een voorlichting voor een groep of wilt u zelf als vrijwilliger bij ons aan de

slag? Stuur dan een e-mail naar Budget Advies Teams Enschede, bel of WhatsApp naar 06-184 805 40

(dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 en woensdag van 9.00 tot 12.00). Voor meer informatie kun

je ook terecht op http://www.bat-enschede.nl
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tentOOnStellinGSaGenda

rijksmuseum twenthe (Lasondersingel 129-131)

t/m 16 juni: de naakte waarheid Wie zijn wij en

hoe zijn we in zes eeuwen tijd geworden tot wie

we zijn; Een tentoonstelling van meer dan 100

kunstwerken waarin het verhaal verteld wordt van

de westerse mens van de renaissance tot de 

moderne tijd.

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 entreebalie. 

Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen en vol

is vol.

t/m 16 juni: respice Finem (Overdenk het einde);

een serie van vijf video’s van Inge Reisberman

geïnspireerd op het Bijbelverhaal over de vernieti-

ging van Sodom en Gomorra.

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 (zie foto)

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 20 mei: dansen met de vijand; De Museum-

fabriek 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 Polygoonjournaalbeelden.

t/m 9 juni: de tijdelijke textieldrukkerij; Een 

tentoonstelling en textielwerkplaats in één. De ten-

toonstelling toont nieuw werk van tien bekende 

Nederlandse ontwerpers en een selectie objecten

uit de textielcollectie van De Museumfabriek.

in de makerspace kan iedereen, jong en oud, aan

de slag met verschillende verf- en druktechnieken.

Het volledige programma vind je op: www.demu-

seumfabriek.nl.

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

tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)

t/m 7 april: walk-in worlds; Zes verschillende 

installaties, van de Amerikaanse kunstenaar Abner

Preis, die met een speciale VR (virtual reality) bril

zijn te bekijken en te beleven. (zie foto)

t/m 5 mei: double Compass; Een installatie, van

de Belgische kunstnaar Lawrence Malstaf, die de

bezoekers uitdaagt om een ‘oriëntatiemachine’ te

volgen of zich er tegen te verzetten.

(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.

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

prismare (Roomweg)

t/m 28 februari: Expositie met werk van schilders-

café stoinkslanden. De club schildert sinds twee

jaar wekelijks op de vrijdagmiddag in het 

Stroikshuis. Een deel van het tentoongestelde

werk is te koop.
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Vanuit de BaSiSScHOlen
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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:  info@wijkdeppenbroek.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 2019 plaatsen, dus wilt u de

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

fOtO’S uit de Oude dOOS

deurningerstraat roomweg 1974

Fazantstraat 1962
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