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NIEUWS IN HET KORT
• De verwachting is dat supermarkt Aldi medio zomer 2020 zal verhuizen naar het Woonplein
Schuttersveld. Daarna zal ontwikkelaar Hegeman starten met de bouw van 28 koopwoningen.
Gelijktijdig met de werkzaamheden zal ook de busbaan, die de Deurningerstraat doorsnijdt, iets worden
verlegd. (Bron: Tubantia ‘Huizen op plek van Aldi’ 24-01-2019)
• Om hun ateliers te kunnen behouden heeft Stichting de Zessprong het ateliergebouw aan de Kottendijk
overgenomen van de gemeente in een soort erfpachtconstructie. De stichting heeft een proeftijd van
twee jaar ingebouwd om te bekijken of beheer en onderhoud van het pand voor hen een haalbare kaart
is. (Bron: Tubantia ‘Ateliergebouw in handen van kunstenaars’ 05-02-2019)
• De vijf stadsdelen in Enschede zullen per 1 april worden geleid door drie stadsdeelmanagers.
Inge Stegeman gaat deze functie vervullen in Enschede Noord en Oost. (zie pagina 7)
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EEN cHEQUE VOOR SPEElTUIN ’T MEKKElHOlT

? Door Titia van Hooijdonk

Op woensdag 27 februari was er feest in speeltuin ’t Mekkelholt. De vrijwilligers van de speeltuin
ontvingen van een leerkracht/locatieleider en zeven kinderen van de leerlingenraad van Montessorischool
Het Zeggelt (locatie Meeuwenstraat) uit dankbaarheid een cheque. De opbrengst van een vrijmarkt op
hun school wilden de kinderen besteden aan een goed doel. Omdat ze in de pauzes altijd gratis mogen
spelen in de speeltuin, koos de leerlingenraad de speeltuin als het goede doel.
Voorafgaand aan de uitreiking van de cheque werden de leerlingen ontvangen met een beker met
snoepjes. Zelf hadden ze een mooi papier bij zich met de handtekeningen van de leerlingen van de
leerlingenraad. Bij het overhandigen van de cheque werd het bedrag bekend gemaakt: 452,61 euro.
De speeltuin deed iets terug! Ze maakten bekend dat ze het geld gingen besteden aan een nieuw toestel
voor in de speeltuin. Op het toestel komt de naam van Montessorischool Het Zeggelt te staan.
Een actie om trots op te zijn!

Foto’s: Jan van Cooten
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GRATIS SOEP MET STOKBROOD BIJ BEIEN
De vrijwilligers van Beien serveren eens in de
veertien dagen gratis soep en stokbrood voor de
buurt in samenwerking met de Stichting Beien.
Als vrijwilliger willen ze graag iets betekenen voor
de buurtgenoten uit Enschede Noord. Heel
praktisch en laagdrempelig, met een kop soep en
stokbrood. Elkaar leren kennen, een luisterend oor
voor elkaar zijn, een beetje aandacht voor elkaar.
U bent van harte welkom!
De eerstvolgende keer is op donderdag 4 april 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 avonden
zullen elke keer in de Huis aan Huis bladen
worden aangekondigd. 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 door 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.

WElKOM BIJ WIJKWIJZER NOORD

administratie of financiën? Heeft u een goed idee
voor de wijk, maar u weet niet hoe u dit kunt
uitvoeren? Of heeft u een heel ander probleem?
In Enschede Noord zijn veel initiatieven en
voorzieningen die u daarbij kunnen helpen.

Heeft u ook wel eens een vraag of probleem waarvan u niet weet waar u hiervoor terecht kunt? Wat
de vraag ook is, de vrijwilligers van de Wijkwijzer
denken graag met u mee en wijzen u de weg.
Vanaf 11 maart is de Wijkwijzer twee dagen per
week open op maandag van 9.30 tot 12.30 uur en
op donderdag van 11.00 tot 14.00 uur bij Stichting
Beien aan de Meeuwenstraat 160.

Bij Beien staan enthousiaste vrijwilligers voor u
klaar! U bent altijd welkom, ook voor gewoon een
praatje of kopje koffie of thee. U kunt de Wijkwijzer
digitaal vinden via www.wijkteamsenschede.nl/
wijkwijzer. Telefonisch zijn de Wijkwijzer en
Wijkteams Enschede te bereiken via het nummer
053-481 79 00.

Heeft u hulp nodig bij het halen van boodschappen, tuinonderhoud of klusjes bij u thuis? Zoekt u
hulp bij het invullen van een formulier, hulp bij uw
4
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NIEUWE STADSDEElMANAGER IN NOORD
er is een tijd van komen… en een tijd van gaan…

Beste mensen,
Op 1 april neem ik afscheid als Stadsdeelmanager
Noord. Bijgaand leest u over het hoe en waarom.
Ik heb me als stadsdeelmanager twee jaar met hart
en ziel voor Noord ingezet en er enorm van genoten.
Fantastische mensen ontmoet. Aan veel enthousiaste activiteiten mogen bijdragen en genoten van
Noord als prachtig bruisend stadsdeel.
We kiezen in Enschede om in te zetten op wijkregie
en de aansturing van de teams met minder
managers te doen. Daarom neem ik na twee jaar
afscheid. Ik wil iedereen bedanken die mij zijn of
haar vertrouwen heeft gegeven en hoop dat u Inge
Stegeman als mijn opvolger met evenveel warmte
wilt ontvangen. Ik ben ervan overtuigd dat u samen
met haar een fantastische toekomst tegemoet gaat.
Zelf ga ik aan de slag in de bedrijfsvoering van de
gemeente. Enschede is klein. We ontmoeten elkaar
vast weer. Voor mij nogmaals hartelijk dank en tot
ziens ergens in ons mooie Enschede.
Met vriendelijke groeten, Leon Buiting
waar de een ‘t stokje overdraagt, pakt de ander
‘m aan...

Beste bewoners van Noord,
Hierboven lezen jullie dat Leon Buiting stopt als
stadsdeelmanager en ik zijn opvolger mag zijn.
De redactie stelde voor om ons allebei in dezelfde
editie van de wijkkrant hierover te laten schrijven.
Dat vonden wij een goed idee.
Ik ben Inge Stegeman, 38 jaar, trotse en enthousiaste Enschedese (geboren, getogen, gestudeerd en
bewoner) en inmiddels alweer 11 jaar werkzaam bij
de gemeente Enschede. Sinds begin 2018 als
stadsdeelmanager Oost en in nauwe samenwerking
met Leon. Dat maakt ook dat Leon en ik zorgen dat
het stokje in Noord goed overgedragen wordt.
Natuurlijk: twee stadsdelen betekent de tijd goed
verdelen. Ik heb daarbij het geluk dat ik met een
goed team in Noord mag werken. O.a. de wijkregisseurs: Manon Jannink, Chantal Euverman, Anne
Oude Nijeweme. Om de introductie verder kort te
houden: ik kijk uit naar de samenwerking met u als
inwoner, met professionele partners, vrijwilligers en
de collega’s in het stadsdeel zelf (wijkteams en
stadsdeelbeheer). Daarbij zijn er altijd goede en
6
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drie stadsdeelmanagers per 1 april 2019

Gemeente Enschede werkt graag samen met
inwoners, ondernemers, partners en instellingen
aan leefbare wijken, dorpen en buurten. De regie
daarop wordt in alle vijf stadsdelen gedaan door
stadsdeelmanagement. Een team dat een belangrijke verbindende schakel vormt om de samenwerking vorm te geven. De koers en prioriteiten
voor de komende jaren worden met elkaar en met
inwoners vastgelegd in een stadsdeelagenda.
We werken samen aan de uitvoering ervan.
De afgelopen twee jaar hebben we in de stadsdelen stevig geïnvesteerd in het versterken van
de wijkregie en tegelijkertijd de keuze gemaakt het
aantal stadsdeelmanagers terug te brengen van
vijf naar drie. De wijkregisseurs verbinden op
wijk- en dorpsniveau vragen en oplossingen en
zijn voor inwoners meer herkenbaar en bereikbaar
dan het niveau van het stadsdeel.
Dit betekent dat we met ingang van 1 april vijf
stadsdelen hebben, drie stadsdeelmanagers en
dertien wijkregisseurs. Timo Keuken wordt Stadsdeelmanager Zuid & West, Inge Stegeman wordt
Stadsdeelmanager Noord & Oost en Hans Koning
ter Heege Stadsdeelmanager Centrum. Leon
Buiting en Nicole Verzijl gaan beide een nieuwe
uitdaging aan binnen de gemeente

slechte tijden, waarbij ik het belangrijk vind om
elkaar snel op te zoeken als het nodig is, te luisteren
en boven alles samen te bouwen aan een mooi
Enschede (en een nog mooier Enschede Noord)!
Met een vriendelijke groet, Inge Stegeman
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VIJVERVRIJDAGEN 2019
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ENScHEDE MARATHON WORDT MEERDAAGS EVENEMENT
De Enschede Marathon, die op zondag 14 april 2019 plaatsvindt, wordt dit jaar uitgebreid met een aantal
nieuwe sportieve en informatieve activiteiten. Het betekent dat de stad straks een echt loopweekend
beleeft.

Van Heekplein, terwijl daar de lopers na afloop
samenkomen”, legt Melief uit. “Door start en finish
te verplaatsen naar het Van Heekplein ontstaat er
niet alleen meer contact tussen lopers, sponsoren
en publiek, maar ook nog meer gezelligheid en
sfeer.” Ook de winkels passen zich aan: die zijn op
zondag 14 april gesloten. Melief: “Een koopzondag
en een wedstrijd van deze omvang gaan helaas
niet samen, hoe graag we het ook zouden willen.”

wetenschap en loopsport

De Enschede Marathon profileert zich steeds meer
als een loopevenement waarbij de wetenschap in
de loopsport voorop staat. “Daarom zoeken we
voortdurend samenwerking met partners en
sponsoren in het hightech-segment”, zegt
eventmanager Sandra Melief. “Op die manier
blijven wij betrokken bij de laatste ontwikkelingen
in de loopsport en kunnen we gedurende het hele
jaar deze kennis delen met onze deelnemers.”

de twee van enschede

Een mooie manier om dit te doen, is het organiseren van een congres op vrijdagavond 12 april.
Melief: “Hiervoor werken we samen met het Roessingh en de Universiteit Twente. Er zijn tijdens het
congres interessante presentaties over het belang
van een gelijkmatig wedstrijdtempo, over looptechniek en blessures. Iedereen die geïnteresseerd is
in de loopsport is van harte welkom!”

En last but not least: er komt een gloednieuw
loopevenement bij. Op zaterdagavond 13 april zal
de binnenstad van Enschede volledig in het teken
staan van ‘De Twee van Enschede’, een
laagdrempelige en recreatieve loop van twee mijl
(3,2km). “Zo kan iedereen die nog niet toe is aan
een 5 kilometer ook meedoen”, zegt Melief.
“Geweldig toch? Deze loop is echt bedoeld voor
iedereen, jong en oud, getraind en minder
getraind. We organiseren deze loop samen met
Menzis, Sportaal en Alifa, en verwachten dat de
nieuwe loop veel mensen zal inspireren om de
loopschoenen aan te trekken!” Kijk voor meer
informatie op http://www.enschedemarathon.nl/

verhuizing van Heekplein

Een andere belangrijke vernieuwing dit jaar is de
verhuizing van het start/finishgebied naar het H.J.
van Heekplein. “We merkten dat de start en finish
met bijbehorende tenten te ver weg lagen van het
10
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KINDERBOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord
voorjaar op de boerderij

Het voorjaar hangt al vroeg in de lucht dit jaar.
De vogels laten het weten, op de boerderij hoor je
overal gezang en getwitter. Kippen en duiven
scharrelen rond. Leerlingen van de Meerik school
hebben een nieuwe duiventil getimmerd en die ziet
er prachtig uit op de boomgaard! Binnenkort hoopt
de boerderij de eerste lammetjes en geitjes te
verwelkomen.
lama is niet meer

Jonge dieren komen, de oude gaan. De oude
lamadame is afgelopen maand ingeslapen.
Daarmee is een einde gekomen aan de mooie,
wat exotische groep die vele jaren op de boerderij
is geweest. Het mannetje en lamajong hebben
vorig jaar de boerderij al verlaten en grazen al
enige tijd bij een andere boerderij. Bestuur en
beheer zullen zich gaan buigen over de
vervanging. Hierbij wordt vooral gedacht aan
dieren uit eigen streek.

ook op de boerderij

De droogte heeft de boomgaard en konijnenbult
vorig jaar stevig geraakt. Al het gras is verloren
gegaan. Daar gaat de boerderij wat aan doen.
De ezels en konijnen zullen even plaats moeten
maken en in het voorjaar hopen de beheerders
weer nieuw groen te zien. Ook hopen ze de
knuffelhoek dan klaar te hebben.

nieuwe klussen

Op de boerderij zijn de beheerders volop aan de
gang voor het nieuwe jaar. In maart hopen ze met
vrijwilligers de schaapskooi af te bouwen en met
omwonenden aan de slag te gaan met de
houtwallen rondom de mooie schapenweide.
Een stevige sloot is al gegraven en de omheining
is in de maak. Bij de jeugdtuin zal een bruggetje
worden gemaakt, zodat de jonge tuindertjes straks
ook bij de schaapskooi kunnen kijken.

12

weekendhelpers nodig

Voor wie wil helpen met het verzorgen van de
dieren, meld je aan bij de boerderij. De beheerders
zijn op zoek naar jonge mensen die tegen
vergoeding in het weekend willen helpen.
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EEN BIJZONDERE KIJK OP KlEUR

KOM EENS lANGS BIJ STIcHTING HISTORIScHE SOcIËTEIT!

? Door Titia van Hooijdonk

? Door Ben Broen, voorzitter van de promotiecommissie

De MuseumJeugdUniversiteit organiseert kindercolleges voor kinderen van 8 t/m 12 jaar in verschillende
musea door heel Nederland, waarbij wetenschappers, onderzoekers en experts antwoord geven op voor
kinderen spannende vragen over de museumcollectie. Op 10 februari werd in de Museumfabriek het
eerste van vijf in de serie Kleurrijke colleges gegeven door wetenschapper Enzo Meijer van de UT.
Officieel werd de vraag ‘Waarom is de lucht blauw? behandeld. Maar Enzo wist op een leuke manier
nog veel meer te vertellen.

De promotiecommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede en Lonneker (SHSEL) bestaat
uit vier personen. U hebt ons misschien wel eens gezien op een braderie, markt of bij een
monumentendag. Maar wat u misschien niet weet is dat wij elke maandagochtend van 10.00 – 12.00
uur en elke vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in ons home aanwezig zijn op de eerste verdieping van
Prismare aan de Roomweg.
kwartaalblad ’n sliepsteen en de Hoesbreef

Kom eens vrijblijvend langs, dan kunt u ons
kwartaalblad ’n Sliepsteen inzien, dat uitkomt in de
lente, zomer, herfst en winter. Hierin wordt aan de
hand van verhalen over bv. eigenaren van winkels,
fabrieken en boerderijen de geschiedenis van
onze stad verteld. De vereniging telt momenteel
2300 leden. Het lidmaatschap kost slechts 15,90
euro per jaar. Als lid ontvangt u vier Sliepstenen in
kleur en tienmaal per jaar digitaal onze Hoesbreef,
met diverse nieuwtjes en aankondigingen van
activiteitsavonden.

een uitgebreide kennismaking met kleur

Enzo nodigde de kinderen uit om naar voren te
komen en op volgorde van kleur te gaan staan, wat
ze konden doen van licht naar donker of in
groepjes van dezelfde soort kleuren. Ook vroeg hij
hoeveel kleuren er volgens de kinderen zijn.
Deze vraag bleek lastig te beantwoorden, want er
zijn drie primaire kleuren, zeven kleuren van de
regenboog en door te mengen kan je oneindig veel
kleuren maken. Met een proef met een prisma liet
Enzo zien dat wit licht uit allerlei verschillende
kleuren bestaat. De volgende vraag was: zijn wit
en zwart ook kleuren?

wigboldroute

regenboog te zien. De stand van de zon zorgt voor
een mate van reflectie en verstrooiing van de
kleuren.

reflectie en absorptie

Licht met een bepaalde golflengte resulteert in een
kleur. Enzo liet zien dat je kleur ziet als deze gereflecteerd wordt. Kleuren die niet gereflecteerd worden, worden geabsorbeerd en zie je dus niet. Als
alle kleurgolven gereflecteerd worden zie je wit, als
ze allemaal geabsorbeerd worden zie je zwart.

leerzaam en een hoop enthousiasme

Het college was zeer leerzaam en werd op een
voor kinderen aansprekende manier gebracht.
Van de meeste kinderen hoorde ik na afloop
enthousiaste verhalen. Tot en met juni is er iedere
maand een college waarin een deskundige vertelt
over o.a. hoe je kleuren maakt, over kleuren in de
oertijd en wat kleuren met je doen. Helaas is de
collegereeks volgeboekt, dus je kunt niet meer
inschrijven voor deze collegereeks.

voorbeelden in de praktijk

De eerdere uitleg werd met een aantal voorbeelden in de praktijk toegepast.
- Zonlicht is warm, op warme dagen kun je het
beste een licht shirt dragen omdat de warmte dan
het beste gereflecteerd wordt. Op koude dagen wil
je de warmte vasthouden en kun je het beste
donkere kleding dragen.
- Als de zon op een fontein schijnt is soms een

Meer over de MuseumJeugdUniversiteit is te vinden via de website https://museumjeugduniversiteit.nl/.

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 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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voornaamste toegangswegen tot de stad. Ter
gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 2008 zijn
replica’s geplaatst van de wigboldstenen. Toen is
ook de Wigboldroute ontwikkeld. Het boekje bij de
route is vorig jaar volledig herzien met veel
historische foto’s, dit in het kader van het 50-jarig
jubileum van de SHSEL.

Bij ons is ook een gidsje verkrijgbaar van de
Wigboldroute, een historische wandeling langs de
palen die het vroegere wigbold van Enschede
begrenzen. Wigbold was van de middeleeuwen tot
de Franse tijd in Oost-Nederland de benaming
voor een gebied waar het stadsrecht gold.
De grenzen van het Enschedese wigbold waren te
herkennen aan grote stenen langs de zes

BEGINNERSclINIc ESPElOPERS

? Door Elko Levinga

Het wordt ‘s avonds alweer langer licht en de temperatuur komt uit het winterdal dus is het weer tijd om
erop uit te gaan en heerlijk te gaan bewegen in de natuur.
Daarom starten wij Espelopers voor de 5e keer
een beginnersclinic hardlopen op dinsdag 9 april
a.s. in samenwerking met onze partner de
Stichting Landschap Overijssel. Het is een clinic
voor de beginnende hardloper of voor lopers die
het zelf hebben geprobeerd maar er helaas niet
verder mee komen.
De clinic bestaat uit een 12-tal gezamenlijke
trainingen op de dinsdagavond tussen 19.30 en
21.00 uur in het schitterende gebied Hof Espelo.
In een goed opgebouwd schema en met een
gediplomeerde trainer leren we jou in twaalf weken
om 5 km of een half uur aaneengesloten te kunnen
lopen op een recreatieve manier. Uit het inschrijfgeld per deelnemer gaat een bedrag naar het landgoed Hof Espelo voor onderhoud en voor
natuuractiviteiten van zowel jeugd als ouderen.

Mocht je er al een tijdje mee bezig zijn en je hebt
een stok achter de deur nodig, dan is dit de kans
om in groepsverband samen te gaan werken naar
een mooi en gezond doel!
Voor meer info: www.espelopers.nl of neem
contact op met de trainer Elko Levinga tel. 06 515
052 94.
15
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WIE WAT WAAR
tekenen met een toeFje!

16e alifa seniorenbeurs in de diekmanhal

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 in
buurtcentrum Beien, Meeuwenstraat 160.
Iedereen kan het en samen is leuker dan alleen!
Kom jij ook? Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Kleine groepjes, maximaal 6, en
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.
open dag bij de stichting 55+

De Stichting 55+, is er voor en door senioren in
Enschede en omgeving. Er zijn ruim 2200 deelnemers en 60 activiteiten per week. U kunt tijdens de
open dag op zaterdag 13 april van 10.00 – 14.00
uur kennismaken met de activiteiten: van tekenen/schilderen tot sacred-dance, van bridge tot
taalcursussen, van klassieke muziek tot beleggen,
van kunstbeschouwing tot yoga, van fietstochten
tot excursies enz. Ook worden er tijdens deze
open dag werkstukken verkocht die de
cursisten/deelnemers hebben gemaakt. Iedereen
is welkom om te komen kijken. Locatie: Schuttersveld 17 (achter de Welkoop). Er is voldoende
parkeerruimte. Voor meer info: www.55plus-enschede.nl
Fuchsia-stekkendag

ga mee fotograferen met stichting Framed

De Twentse Fuchsiaclub organiseert op zaterdag
11 mei van 10.00 tot 13.00 uur een stekkendag op
het pleintje voor de Mariakerk aan de Deurningerstraat 212. Er worden voordelige stekken van
fuchsia’s (ook winterharde) voor uw tuin, balkon of
kamer aangeboden. Ook kunt u meststoffen
kopen. Leden van de Fuchsiaclub informeren u
graag over de verzorging van deze mooie planten.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Stichting FRAMED (Stroiksbleekweg 6) heeft voor
2019 een mooie agenda vol bijzondere fotografische uitstapjes en Photowalks samengesteld
waarin alle soorten fotografie aan bod komen: van
architectuur- en natuurfotografie tot model- en
zelfs sportfotografie. Fotografeer je graag en ben
je op zoek naar inspiratie? Vind je het leuk er
samen in een kleine groep op uit te trekken en
bezig te zijn met fotografie? Je kunt je nog
aanmelden voor de verschillende uitjes.
Kijk voor meer informatie op: www.stichtingframed.eu of bel tel. 06 817 696 00 of mail stichtingframed@2photographers.eu om een afspraak te
maken.

belastingspreekuur in de bieb

Iedereen die vragen heeft over de belastingaangifte of hulp zoekt bij het invullen kan t/m 27 mei
elke maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur terecht bij het gratis belastingspreekuur in de bieb.
Het belastingspreekuur is alleen te bezoeken op
afspraak. Aanmelden via: tel. 053-480 48 04.
Neem (indien mogelijk) uw DigiD of machtigingscode mee.Voor mensen die zelfstandig aangifte
willen doen is er een gratis computer beschikbaar
met printfaciliteiten. Dit is mogelijk in alle vestigingen, behalve in Bibliotheek Prismare en Bibliotheek Lonneker.
16
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zorg en aandacht naar gaat. Er is tijdens de
cursussen veel ruimte om ervaringen te delen, je
krijgt tips en handvatten van de cursusleiders en
we gaan veel leuke en leerzame spellen doen. Kijk
voor het cursusaanbod op www.siztwente-jmz.com
of neem contact op via de mail: siztwentejongemantelzorgers.nl of telefoon: 085-773 17 20.

Foto-expositie in prismare

Tot en met 23 mei is er in Prismare een foto-expositie van Jan van Cooten, fotograaf van Wijkkrant
Noord, met foto’s gemaakt in Tsjechië en Polen.

leendert vriel start met nieuwe lotgenotengroep

Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen
start in het voorjaar met een nieuwe 'lotgenotengroep' voor mensen met partnerverlies. De groep
bestaat uit zes tot acht personen en komt zo’n tien
keer bij elkaar. De gespreksgroep wordt begeleid
door hiervoor geschoolde vrijwilligers die zelf ooit
een ingrijpend verlies hebben meegemaakt.
Aan deelneming zijn geen kosten verbonden.
Voor informatie en aanvragen: tel. 06 53 248 988.
U kunt ook kijken op website: www.leendertvriel.nl
of reageren via het e-mailadres: enschede@leendertvriel.nl.
maculacafe enschede

Op vrijdag 10 mei wordt er een gezellige
koffie/thee ochtend georganiseerd voor iedereen
die op latere leeftijd slechtziend is geworden.
U kunt uw ervaringen met elkaar delen en u kunt
bij ons terecht met al uw vragen.
Wanneer: Vrijdag 10 mei van 10.00 uur tot 12.00
uur. Vooraf graag even aanmelden.
Locatie: Speeltuin Voortsweg, Voortsweg 225,
7523 CE Enschede (Buslijn 2, halte ‘ het Voortman’) Info: Lidy en Karen 06-493 252 71 of 06-236
363 61.

Foto: Jan van Cooten

volwassenenkoor pop2go zoekt nieuwe alten

Pop2Go is het volwassenenkoor van Kaliber
Kunstenschool. Het koor bestaat uit zo’n twintig
enthousiaste vrouwen die elke week, onder leiding
van Diane Ranselaar, de mooiste popsongs en
gospels zingen. Er wordt ook gewerkt aan diverse
zangtechnieken en meerstemmig zingen.
Het koor is op zoek naar nieuwe alten! Lijkt het je
leuk om in dit pop/gospelkoor mee te zingen en
ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je langskomen
op maandagavond van 19.00 – 20.30 uur aan het
Willem Wilminkplein. Wel is het fijn als je van te
voren even mailt of belt naar onze Klantenservice,
zodat we weten dat je langskomt.
Dit kan via info@kaliberkunstenschool.nl of via 088
48 68 700.

kadera zoekt vrijwilligers

Bij Kadera Aanpak Huiselijk Geweld wordt hulp
geboden aan mannen, vrouwen en kinderen die te
maken hebben met huiselijk geweld. Bij Kadera
werken deskundige professionals, die cliënten
begeleiden in hun herstelproces richting zelfstandigheid. Daarnaast wil Kadera vrijwilligers inzetten,
die samen met onze cliënten en/of hun kinderen
gaan werken aan praktische vaardigheden, zoals
budgetteren, doktersbezoeken, wegwijs vinden in
de buurt, tolken en het opbouwen van een sociaal
netwerk. We zijn op zoek naar vrijwilligers, die zich
voor langere tijd een paar uur per week of maand
willen inzetten. Voor meer informatie of opgave
kunt u contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Marjolein Wartena, door te mailen naar
mwartena@kadera.nl of door te bellen naar
06-169 470 86.

Cursussen van siZtwente

Zeker een op de zes kinderen groeit op met een
ziek of beperkt gezinslid. Dit kan bijvoorbeeld een
broer of zus met autisme zijn of een vader of
moeder met een chronische ziekte of psychische
problemen. Zorg en aandacht missen of je zorgen
maken over het bijzondere gezinslid kan soms
best lastig zijn. Daarom organiseert SIZTwente
JMZ cursussen voor kinderen die weten hoe het is
om op te groeien met een gezinslid waar veel tijd,
18
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PITcHAVOND IN DE MElKWEG
initiatiefkracht noord nieuwe stijl

? Door Titia van Hooijdonk
Initiatieven in de verschillende wijken in Enschede worden gefinancierd met wijkbudgetten, die verdeeld
worden door de verschillende wijkcommissies. Voor Enschede Noord zijn deze commissies verenigd in
Initiatiefkracht Noord. Deze commissie behandelde de initiatieven altijd een voor een, maar besloot tot
een nieuwe stijl met een ‘pitchavond’ met presentaties van wijkoverstijgende initiatieven. Deze vond
plaats op 26 februari in De Melkweg in Twekkelerveld. Elf initiatieven werden gepresenteerd, voor elk
was een startbijdrage van maximaal 2500 euro beschikbaar.
de Enschedese schatkamer, Pakhuis Oost met
maatschappelijk debat rond duurzaamheid en
cohesie, Stadslegendes, Ontmoetingsclusters
Enschede en Noabersongs. De Marchingband
DMBE kwam met het laatste initiatief: Jong DMBE,
voor kinderen die op jonge leeftijd willen beginnen
met muziek.

samenwerking en versterking

De avond werd geopend met gezellige muziek van
de Marchingband DMBE, die later op de avond
opnieuw aan bod zou komen. De initiatieven
werden gepresenteerd door mensen van verschillende leeftijden en waren zeer gevarieerd.
Overeenkomsten waren dat alle initiatieven met
een grote passie gebracht werden en dat men ook
openstond voor samenwerking en versterking.

grote en kleine zetjes

In de pauze mocht iedereen, die aanwezig was,
door middel van het plaatsen van legosteentjes op
de verschillende initiatieven stemmen. Deze
stemmen waren niet bindend, maar bedoeld als
advies aan Initiatiefkracht Noord. Bij de uitslag
bleek aan ieder initiatief in ieder geval een hoger
of lager bedrag toegekend te zijn, met enkele
Initiatieven wil de commissie nog nader in gesprek.
Deze ‘pitchavond’ heeft in ieder geval aan alle
initiatieven een groter of kleiner zetje gegeven om
tot bloei te komen.

Enkele initiatieven draaiden met name om de
openbare ruimte: de Klimaatactie Lonneker werd
toegelicht door twee competente kinderen, een
ander initiatief uit Lonneker draaide om het
Lonneker Steumke. Het initiatief Leefbaarheid in
de wijk werd naar voren gebracht door het Samenwerkingsverband Twekkelerveld. Bewegend
gamen was een initiatief speciaal voor kinderen en
Samen gezonder draaide om de algemene gezondheid. Initiatieven voor de gehele stad waren:
Schatkamer Forumtheater met videoportretten van

HET lAMMERINKSWONNER ZOEKT GASTHEREN EN GASTVROUWEN
Bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner in het
Ledeboerpark is op zoek naar gastheren en
-vrouwen op vrijwillige basis, om op zondagen in
het bezoekerscentrum bezoekers te ontvangen.
Omdat onze vaste groep helaas wat is uitgedund,
zoeken wij nog enthousiaste en bevlogen mensen
erbij!

kinderen bij de tentoonstellingen en beantwoord je
hier vragen over; het is daarom van belang dat je
bereid bent om je te verdiepen in de verschillende
thema’s die tijdens de tentoonstellingen voorbij
komen. In de toekomst willen wij diverse
educatieve activiteiten gaan organiseren op de
zondagen, die jij dan als gastvrouw/gastheer
aanbiedt en begeleidt.

wat ga je doen?

meer informatie:

Op zondagmiddag open je het bezoekerscentrum
en je serveert koffie of thee op verzoek. Je draagt
zorg voor een prettige sfeer. Ook beantwoord je
vragen over de boerderij, de moestuin, de kruidentuin en het park. In het bezoekerscentrum zijn door
het jaar heen verschillende natuureducatieve
tentoonstellingen, en van januari tot maart staan
er dieren op stal als onderdeel van een educatief
project. Als gastvrouw/gastheer betrek je de

Als je interesse hebt in deze vrijwilligersfunctie of
vragen hebt, dan kun je mailen naar:
m.d.groot@enschede.nl of b.quist@enschede.nl.
Wij nemen dan contact met je op!

kom erbij!
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NIEUWS VAN POWER NOORD
een automatische kwijtschelding hebben voor de
gemeentelijke belastingen (o.a. afvalheffing) en de
waterschapsbelastingen. Door de nieuwe privacywet moet de kwijtschelding echter opnieuw worden
aangevraagd. Hier krijgt u een brief over thuisgestuurd. De vrijwilligers van Power Noord kunnen
hierbij helpen.
Op maandag van 10.00 – 14.00 uur, op woensdag,
donderdag en vrijdag van 9.00 – 16.00 uur bij
Power Noord en op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
bij het Servicecentrum Noord (Zaanstraat 12).

eten met buren uit andere culturen

Regelmatig organiseren we bij Power Noord het
‘Eten bij Buren uit andere Culturen’. Hierbij kookt
elke keer een andere buurtbewoner iets uit
zijn/haar cultuur. Elke maand komt er iets anders
op tafel. Op de agenda staat nu :
Nigeriaans eten: op 24 april 18.00 – 20.00 uur
(€7,00)
Twee traditionele gerechten met rijst en een lekker
soepje vooraf.
In mei is het Ramadan; dan organiseren we een
Iftar, dat is een maaltijd die na zonsondergang
wordt gegeten tijdens de ramadan. Er zijn dan
allerlei hapjes uit verschillende culturen en een
spreker die iets verteld over de Ramadan.
Mee-eten is gratis, het is bedoeld zodat wijkbewoners elkaar en elkaars cultuur beter leren kennen.
Op onze Facebook pagina laten we weten op
welke datum we dit doen. Ook hangen we posters
op in de wijk. Houd het in de gaten!

Wie geholpen wil worden heeft de volgende
gegevens nodig: huurspecificatie, loonspecificatie,
zorgpolis, toewijzing huur- en zorgtoeslag,
kentekenbewijs 1 en 2 en bankafschrift van de
laatste maand. Een deel hiervan kan digitaal;
neem dan uw DigiD en zo mogelijk inloggegevens
van de bank mee.
Een afspraak maken kan ook: Tel.: 053-737 02 81;
mailadres noord@centrumpower.nl.
Power Noord zit in het gebouw van Beien aan de
Meeuwenstraat 160.

Hulp bij Formulieren:

Voor een aantal mensen in de wijk geldt, dat zij

HUIS VAN VERHAlEN
spullen mee en inspireer elkaar met kleurcombinaties, patronen en creativiteit.

inlooprondleidingen

Elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur
verzorgen de ambassadeurs van het Huis van
Verhalen 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 ambassadeurs
(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. De eerstvolgende
rondleiding is op zaterdag 6 april a.s. om 13.30
uur. Nadere inlichtingen: tel. 053 431 62 88 of
info@huisvanverhalenenschede.nl.

stilteruimte

In deze drukke tijden heb je soms een moment van
stilte en bezinning nodig. Onze mooie stilteruimte
biedt een plek waar u even tot uzelf kunt komen.
De stilteruimte is van 09.00 tot 21.00 uur open.
U kunt de stilteruimte bereiken via de hoofdingang
van Prismare of de zijingang aan de Roomweg
165c tijdens kantooruren. Als u na uw bezoek aan
de stilteruimte graag even met iemand wilt praten,
dan zijn onze gastvrouwen aanwezig tijdens onze
inloopmiddagen.

inloopmiddagen - Huiskamer van de wijk

Het Huis van Verhalen organiseert van dinsdag t/m
vrijdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur inloopmiddagen. U bent welkom om zomaar even binnen te
lopen voor een kop koffie of thee en een praatje.
Op donderdagmiddag wordt bijvoorbeeld ‘Kleuren
voor Volwassenen’ georganiseerd. Neem uw eigen
22
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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.

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.
t/m 5 mei: double Compass; Een installatie, van
de Belgische kunstnaar Lawrence Malstaf, die de

t/m 16 juni: respice Finem (Overdenk het einde);
Een serie van vijf video’s van Inge Reisberman
geïnspireerd op het Bijbelverhaal over de vernietiging van Sodom en Gomorra.

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 (dagelijks geopend van
13.30 – 16.30 uur) kunnen bezoekers van alle leeftijden aan de slag met innovatieve maakopdrachten die een centrale rol spelen in de
tentoonstellingen van Tetem.

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.
(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.arendsmanhuis.nl

de museumfabriek (Het Rozendaal 11)
t/m 20 mei: dansen met de vijand; De Museumfabriek vertelt in samenwerking met de 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 tentoonstelling 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.demuseumfabriek.nl.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

24

prismare (Roomweg)
t/m 23 mei: Foto-expositie van Jan van Cooten,
foto’s gemaakt in Tsjechië en Polen.
Het roessingh (Roessinghsbleekweg 33)
t/m begin mei: Expositie met schilderijen en
tekeningen van rené rolling; een ode aan de
schoonheid van het landschap en de natuur met
een sprookjesachtige, haast mystieke uitstraling.
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VANUIT DE BASISScHOlEN

basisschool menkotoren: samen maken we de school

In IKC Menkotoren-Kinderdomein trekken school en kinderopvang Kinderdomein samen op en stemmen
we opvang, onderwijs en activiteiten op elkaar af.
school in de wereld

Op basisschool Menkotoren voelen we ons verbonden met elkaar en verbonden met de wereld. Wij zien
de school en het IKC als de wereld in het klein, waar we de kinderen leren om samen te leven en samen
te werken.
Daarom willen we elkaar leren kennen: Wie ben je als mens? Wat heb je nodig om te leren? Hoe kun je
meedoen in de maatschappij? We halen bijvoorbeeld inspiratie uit de feesten die we als katholieke school
vieren; deze koppelen we aan maatschappelijke thema’s. Van andere feestdagen leren we de kinderen
waar het vandaan komt en welke relaties die feesten hebben met verschillende religies.
In alle groepen geven we gelukslessen met de Gelukskoffer. Zo leren kinderen dat je op verschillende
manieren kunt kijken naar de dingen die in je leven gebeuren.
leren en ervaren

We geven Engels vanaf groep 1, voor wereldburgers-in-de-dop. De lessen wereldoriëntatie zijn
vervangen door projectwerk rondom thema’s. Waar het kan, werken we met het hele IKC aan hetzelfde
thema. We betrekken ouders bij ons onderwijs: Via een klankbordgroep denken ze mee over thema’s
en projecten. In het netwerk van ouders zoeken we bedrijven en activiteiten die ons onderwijs kunnen
verrijken. Samen zorgen we voor een boeiende schooltijd van onze leerlingen.
In het doe- en ontdeklab kunnen kinderen aan de slag met coderen, programmeren en ontwerpen.
De materialen worden nu al ingezet in de klassen en binnenkort richten we het lab in. Ook andere scholen
van KOE kunnen hier dan terecht.
Samen met Kinderdomein werken we aan een passend aanbod van naschoolse activiteiten: bootcamp
clinics, koken en bakken… bij de BSO is altijd iets te doen. Regelmatig zijn er ook activiteiten voor kinderen uit de wijk.
Wilt u komen kennismaken met de peuteropvang, onze basisschool en de BSO? Neem dan contact met
ons op via 053-436 81 64 of bezoek onze website: www.menkotoren-enschede.nl
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SAMEN EcOlOGIScH MOESTUINIEREN
Geen eigen (moes)tuin, maar wel zin om te leren
moestuinieren? Dan heb je nu de kans bij de
moestuin van het bewonersinitiatief Beien, een
prachtig plekje middenin Mekkelholt. Deze
moestuin heeft een groot deel gemeenschappelijke tuin: de samentuin, waar we gezamenlijk
groenten, kruiden en bloemen telen voor eigen
gebruik en voor de keuken van Beien. Onder
deskundige begeleiding van onze moestuincoach
leer je daar de fijne kneepjes van het ecologisch
moestuinieren, zoals zelf compost maken, teeltschema’s opzetten, grond vruchtbaar houden, etc.
Samen is wel zo gezellig en je leert veel van
elkaar. Af en toe een gezamenlijke oogstmaaltijd
hoort er ook bij! Krijg je de smaak te pakken, dan
kun je tegen een geringe vergoeding een stukje
tuin voor individuele bewerking in gebruik krijgen
(zolang er tuintjes beschikbaar zijn).

Meer weten? Geef je dan snel op voor de informatieavond. Meer info op www.beien.nl en
www.velt.nu. Ook gezinnen met kinderen zijn van
harte welkom!
Informatie-avond:
maandag 1 april (geen grapje) om 19:30 uur bij
Beien, Meeuwenstraat 160.
aanmelden:
per mail naar moestuin@beien.nl met naam, adres
en telefoonnummer, graag voor 26 maart.

De moestuin van Beien werkt actief samen met de
Twentse afdeling van VELT, de Vereniging van
Ecologisch Leven en Tuinieren. Velt is een rijke
bron van kennis en inspiratie en organiseert vele
interessante lezingen, cursussen en excursies.

KINDERMONUMENT
een vogel kiest zijn eigen vlucht

Op de foto op de voorkant van deze wijkkrant staat het kunstwerk ‘Een vogel kiest zijn eigen vlucht’ van
Dorien Boekhout. Het staat op de hoek van de Stoinksbleekweg / Hulsmaatstraat.
Acht vogelfiguren op sokkel, zeven ervan staan in een zevenpuntige ster, de achtste ervoor. De beeldend
kunstenares Dorien Boekhout heeft na de vuurwerkramp (13 mei 2000) kinderen begeleid in hun
verwerking door middel van beeldend werken. Als thema werd gekozen voor vogels: sterke en vrije
dieren die hun eigen weg bepalen. De sculpturen zijn gemaakt door groepjes kinderen van basisscholen
in het rampgebied.
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