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NIEUWS IN HET KORT
•  De Jeugdtuin in Noord is weer open. Vanaf nu kun je elke zaterdag tussen 10.30 en 12.00 uur aan de

slag in de tuin, samen met kinderen, vrijwilligers en ouders uit de wijk. Voor kinderen tussen de 6 en 12

jaar. De jeugdtuin bevindt zich achter de parkeerplaats van de Kinderboerderij Noord aan de Vaneker-

beekweg.

•  Het buitenspeelseizoen op de Krajicek Deppenbroek Plaza is geopend! Kom je ook sporten op het

veld aan de Zaanstraat? Voor basisschoolkinderen, elke dinsdag van 14.30 – 16.00 uur.

•  Het Rijksmuseum Twenthe is een nieuw topstuk rijker: Het pronkpoppenhuis van Anna Maria Trip uit

de 18e eeuw. Het is te bewonderen in de zilverschatkamer van het museum.

•  Deze editie van de wijkkrant staat ook online voor u klaar, zie www.wijkkrantenschedenoord.nl. Ook

kunt u op de website de vijf voorgaande wijkkranten inzien en foto’s van vroeger en nu van Enschede

Noord bekijken.

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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NATIONAlE PANNENKOEKDAG

JEUGDTUIN IN NOORD IS WEER OPEN

basisschool bonifatius bakt en eet samen met bewoners ariënsstaete

Op vrijdag 22 maart, op de nationale pannenkoekdag, gingen kinderen van groep 6 van de Bonifatius-

school samen met bewoners van het Ariënsstaete Liberein pannenkoeken bakken en eten.

Binnen de Ariënsstaete is een unit waar drie kleinschalige psychogeriatrische (PG) afdelingen zijn. Elke

afdeling heeft acht bewoners. Twee afdelingen, De Bosuil en Goudvink, deden deze dag mee aan de

nationale pannenkoekdag. Na een gezamenlijke kennismaking werd er samen gebakken en gegeten.

De activiteit is een mooie gelegenheid om jong en oud op een ontspannen manier elkaar te laten ont-

moeten en om jongeren meer inzicht te geven in de leefsituatie van ouderen. De kinderen en de ouderen

beleefden veel plezier aan deze gezamenlijke activiteit.

Op zaterdag 20 april was bij de Jeugdtuin in Noord de opening van dit seizoen. Het weer was mooi en

we zijn klaar voor een nieuw en hopelijk oogstrijk seizoen.

Vanaf nu gaan we elke zaterdag tussen 10.30 en 12.00 uur aan de slag in de tuin, samen met de kinde-

ren, vrijwilligers en ouders uit de wijk Enschede Noord. Heb je groene vingers of wil je meer leren over

het planten en het verzorgen van je eigen biologische groente en fruit? Als je tussen de 6 en 12 jaar

bent kun je meedoen: planten verzorgen en natuurlijk ook oogsten. We hebben een buitenkeuken en

oven, waar we producten uit de tuin ter plekke in een gerecht kunnen verwerken en proeven. Regelmatig

zijn er ook extra activiteiten zoals een bezoek van de imker, broodjes bakken boven een vuurkorf of knut-

selen.

De Jeugdtuin bevindt zich achter de parkeerplaats van de Kinderboerderij Noord aan de Vanekerbeek-

weg in Enschede. Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Mail dan naar:

jeugdtuinen.enschede@gmail.com
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Kåre Becker en Eldo Reinds zijn ook volgend seizoen de trainers van CVV Achilles. Becker is sinds dit

seizoen hoofdtrainer bij de Enschedese vierdeklasser. Reinds loopt al heel wat jaren langer mee als 

assistent-trainer. De verlenging werd positief ontvangen door de spelersgroep.

SINT JOSEPHKERK 125 JAAR

TRAINERSDUO VERlENGD BIJ cVV AcHIllES

De Sint Josephkerk aan de Oldenzaalsestraat viert dit jaar haar 125 jarig bestaan. De kerk is in 1894 in

gebruik genomen, ontworpen door ir. J. Cuypers, en is een van de indrukwekkende parels van onze

stad. Ter gelegenheid van dit jubileumjaar heeft de Enschedese beeldend kunstenaar Diana Huijts een

kleurenlino gemaakt van de monumentale neogotische Sint Josephkerk. Deze exclusieve prent heeft

een oplage van 50 stuks.

De Stichting Behoud Sint Josephkerk start hiermee de feestelijke periode van het jubileumjaar. Dit jaar

zullen nog verschillende activiteiten plaatsvinden. Zij die in bezit willen komen van deze unieke en 

exclusieve kleurenprent, ingelijst ( 52 cm x 52 cm), kunnen contact opnemen met John Schiffel via 

telefoon 053-433 31 26 of e-mailadres j.schiffel@kpnplanet.nl
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KUNSTENlANDScHAPROUTE lONNEKER

overkoepelend thema

Dit jaar is voor het eerst gekozen voor een over-

koepelend thema en wel ‘Stilte, Ruimte, Duisternis.

Verkenningen in de natuur.’ De thematiek is ont-

leend aan het boek met de gelijknamige titel van

Kester Freriks. Aan alle deelnemende kunstenaars

is gevraagd te reflecteren op dit thema. Naast Ne-

derlandse kunstenaars nemen dit jaar ook Duitse

kunstenaars deel aan de KunstenLandschaproute

Lonneker. Dit als opmaat naar een gezamenlijke

met Kloster Bentlage en Rheine te organiseren

KunstenLandschaproute in 2020.

permanente beeldententoonstelling

Evenals verleden jaar heeft de Stichting een kunst-

werk aangekocht en wel van de kunstenares Hes-

ter Pilz. Door elk jaar een kunstwerk aan te kopen,

wil de Stichting op termijn rondom het dorp Lonne-

ker een permanente beeldententoonstelling reali-

seren, die het gehele jaar toegankelijk is. Door de

wethouder Cultuur en stadsdeelwethouder Noord,

Jeroen Diepemaat, wordt dit kunstwerk op vrijdag

7 juni om 16.00 uur onthuld.

art to take

Tijdens KunstenLandschap kunnen kinderen

(maar ook volwassenen), onder begeleiding van

Art to Take, een eigen stempel maken die kan wor-

den afgedrukt op een papieren zak of op een eigen

ansichtkaart. Ook worden kinderen uitgenodigd

om uit de natuur allerlei voorwerpen mee te nemen

waarmee zij, onder leiding van de kunstenares

Hedy Hempe, kunstzinnige nesten bouwen.

route

De route van ongeveer 14 kilometer kan per fiets

of wandelend worden afgelegd. Er zijn bij de start-

punten voldoende parkeergelegenheden. De kunst

kan worden bekeken op bijzondere plekken en de

kunstenaar is aanwezig om in gesprek te gaan

over zijn/haar kunst. De route kan ook verdeeld

over meerdere dagen worden bezocht. Op 

verschillende plekken op de route zijn horecapun-

ten (gecreëerd).

meer informatie

Kaartjes zijn tijdens de route te koop bij de drie

startpunten. Startpunten: Dorpsplein in Lonneker,

TETEM en De Museumfabriek op het Roombeek.

De route is iedere dag geopend van 11.00 – 17.00

uur.

Toegangsprijs p.p. is € 6.,00 inclusief catalogus of

€ 4,00 zonder catalogus. Voor meer actuele infor-

matie zie de website http://www.kunstenland-

schap.nl en facebookpagina Kunsten Landschap

Lonneker.

Van zaterdag 8 juni t/m maandag 10 juni wordt voor de 19de maal de KunstenLandschaproute Lonneker

georganiseerd. Dit kunstevenement is een driedaagse expositie in het fraaie landschap rond 

Lonneker en is verbonden met het culturele hart van het Roombeek.
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bijenbende

In Nederland komen maar liefst 358 bijensoorten

voor en je hebt ze in alle soorten en maten! 

De meeste soorten leven alleen. Alleen de honing-

bij en de hommels leven in sociale volken. Omdat

solitaire bijen niet zo opvallen, maar wel zeer 

belangrijk zijn voor de verstuiving van gewassen

en bloemen, is het goed om ze eens lekker in het

zonnetje te zetten. Ook is het handig om te weten

dat wespen en zweefvliegen wel een beetje op

bijen lijken, maar daar toch niet bij horen!

bijenhotel en leuke ontdek- en zoekopdrach-

ten

In de bijententoonstelling kun je een fraai bijen-

hotel bekijken en is er informatie over hoe je zelf

zo’n hotel kunt maken. Een bijenhotel verleent 

onderdak aan de verschillende bijensoorten en als

je zo’n hotelletje in je tuin hebt staan dan is succes

gegarandeerd en zullen er niet veel kamers leeg

blijven staan.

Er ligt bovendien een informatieve bijengids die je

helpt om de verschillende bijensoorten te herken-

nen en ook kun je een handige bijen zoekkaart

kopen voor 50 cent.

Verder zijn er voor zowel kinderen als volwasse-

nen vele leuk vormgegeven zoek- en ontdekop-

drachten te beleven in deze aantrekkelijke bijen-

tentoonstelling. Kom dus gauw kijken en help mee

om onze bijen en hommels hun nuttige werk te

laten doen, zodat we kunnen blijven genieten van

bloemen, bomen, fruit en groente, want de bij is

ook echt onmisbaar voor ons eten!

openingstijden

Op zondag van 13.00 – 17.00 uur, op maandag t/m

vrijdag van 8.30 – 15.30 uur (op zaterdag is het 

bezoekerscentrum gesloten).

In bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner in het Ledeboerpark is de wilde bij op bezoek. In de 

tentoonstelling kom je alles te weten over de bijen die niet in een kast of korf leven, maar een vrij leventje

leiden. Omdat ook wilde bijen het tegenwoordig niet zo makkelijk hebben, is het belangrijk om eens 

bijzondere aandacht aan ze te besteden.
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HElDINNEN VAN VROEGER EN NU OP INTERNATIONAlE VROUWENDAGINfORMATIEPUNT WIJKWIJZER

fOTO UIT DE OUDE DOOS

U kunt langs komen met vragen over:

• welzijn en gezondheid

• het vinden van de juiste hulp

• het vinden van activiteiten in uw buurt

• financiële vragen

• het bijhouden van uw administratie

• het vinden van vrijwilligerswerk

• hulp bij opvoeden

• of een geheel andere vraag….

Loop gerust eens binnen bij Beien. Dat kan ook

voor een praatje en wat gezelligheid. De koffie en

thee staan altijd klaar! Locatie: St. Beien, Meeu-

wenstraat 160. Email: wijkwijzernoord@twentseal-

liantie.nl U kunt de Wijkwijzer ook digitaal vinden,

via www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer. Telefo-

nisch zijn de Wijkwijzer en Wijkteams Enschede te

bereiken onder nummer 053-481 79 00.

? Door Titia van Hooijdonk

Onze vrijwilligers van de Wijkwijzer staan elke maandag van 9.30 uur tot 12.30 uur en elke donderdag

van 11.00 uur tot 14.00 uur voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en waar nodig contact te leggen

met organisaties die u verder kunnen helpen.

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. SIVE, Stichting Interculturele Vrouwen Enschede, had

daarom een groot evenement georganiseerd in het Balengebouw in Enschede.

Heldinnen hebben gestreden

Alle vrouwen, en enkele mannen, werden welkom

geheten door de voorzitter van SIVE Margreet 

Versteegen. Zij vertelde dat we vandaag zowel

Vrouwendag als het honderdjarig kiesrecht voor

vrouwen vieren. Veel vrouwen hebben gestreden

voor hun rechten, deze heldinnen hebben een

grote invloed op de geschiedenis gehad. 

Het thema van vandaag was dan ook ‘Heldinnen’.

expositie van 13 twentse heldinnen

En nog steeds liggen vrouwen onder een vergroot-

glas. Vandaag was een expositie te zien met foto’s

van dertien Twentse heldinnen, deze tentoonstel-

ling werd van 15 t/m 29 maart voortgezet in de 

bibliotheek. Vrouwen die je zomaar op straat kunt

tegenkomen, allemaal met hun eigen verhaal en

talenten, zoals brandweervrouwen, vrouwen die

als een van de weinigen tussen mannen werken,

sportvrouwen en zangeressen.

tussen de activiteiten door

Tussen alle activiteiten door gaf het Jazzkoor 

Enschede een gezellig optreden en was er een op-

treden van een cellist en violist. Daarnaast kon je

terecht in de Food Street, met hapjes en drankjes

uit verschillende culturen, die gratis te proeven

waren. Tijdens de inspiratiemarkt kon je kennisma-

ken met vrouwen van verschillende organisaties

zoals ‘Vrouwen voor Vrede Enschede, VP Carree

en M-Pact’.

enkele inspirerende spreeksters

Vandaag vertelden drie spreeksters hun inspire-

rende verhaal. Chantal Heutink vertelde hoe zij op

hoge hakken leading lady van haar eigen leven

werd. Henriëtte Hoogervorst van ‘Stem op een

vrouw’ vertelde hoe zij met haar organisatie 

mensen stimuleert tot een eerlijker vertegenwoor-

diging in onze politiek. Dit doet zij door vrouwen

aan te moedigen zich verkiesbaar te stellen door

middel van campagnetrainingen, debatten, net-

werkbijeenkomsten en evenementen.

Tenslotte vertelde Rocky Hehakaija haar inspire-

rende levensverhaal. Haar levensmotto is ‘Denk

als een komma’, waarbij je bij alles verwachtings-

vol kan zijn. Ze was van kleins af aan aangesloten

bij een straatvoetbalteam in Amsterdam, waarbij

ze al jong meer bereikte dan men van haar 

verwacht had. Helaas is ze door een blessure aan

haar knie niet meer in staat te doen wat ze zou 

willen, ze scheurde haar kruisband af en kreeg

daardoor kraakbeenletsel. Op haar 22e moest ze

stoppen. Ze wist echter haar levensdoel om te 

zetten! In Rio inspireert ze voetbalsters in Favela

Street met een opleiding tot voetbalcoach. Zo heeft

zij van haar handicap iets moois weten te maken.

brigit sijmons sive award

Op de Twentse heldinnen voortbordurend werd

aan het eind van de dag de Brigit Sijmons SIVE

Award uitgereikt voor de meest inspirerende vrouw

uit Twente. Brigit Sijmons was voorzitter van SIVE

maar overleed helaas eind 2017. Haar kracht om

mensen te verbinden was de inspiratie voor deze

prijs, waarvoor elf vrouwen genomineerd waren.

Als winnaar werd Audry Hoemakers gekozen, die

alle lagen van de bevolking weet te verbinden met

het organiseren van verschillende evenementen,

zoals de Culturele Zondag en de Stadsherberg.

Verder is ze betrokken bij verschillende vrouwen-

verenigingen en is ze een hardwerkende levens-

genieter.

een inspirerende dag

Vandaag werden heldinnen van vroeger en nu

door SIVE op een geweldige manier in het licht

gezet, zij kunnen voor iedereen een inspiratie zijn.

Iedere vrouw kan op haar eigen manier een heldin

zijn!

Brouwerijstraat 1955-60
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geitjes en lammetjes

Dit voorjaar kon de boerderij veel jonge dieren 

verwelkomen. Wel 16 lammetjes en 12 geitjes zijn

geboren! Ze dartelen in het rond op de weiden.

Veel bezoekers, jong en oud, hebben het jongvee

al kunnen bewonderen. Het mooie voorjaar zorgde

voor grote drukte.

schaapsweide

Afgelopen weken zijn vrijwilligers druk bezig 

geweest met de schaapskooi en de houtwallen

rondom de mooie schapenweide. De krasse 

helpers van de “Lönker klei blue” hebben een

fraaie omheining geplaatst en een paar honderd

boompjes geplant langs de zijden van de weide.

Bij de jeugdtuin zal een bruggetje worden 

gemaakt, zodat de jonge tuindertjes straks ook bij

de schaapskooi kunnen kijken.

konijnenbult weer groen

De droogte afgelopen jaar had de konijnenbult 

veranderd in een grijze zandbult. Nu is die weer

groen. Ook hebben vrijwilligers geholpen met het

aanbrengen van nieuw grind op het erf.

gift Clubkasactie voor schaapskooi

De Kinderboerderij heeft een gift van 2.000 euro

gekregen uit de Clubkasactie van de Rabobank.

Deze is bestemd voor de schaapskooi en de 

aansluiting met de jeugdtuin. Het bestuur is enorm

blij met de royale gift en dankt iedereen die de 

Kinderboerderij heeft ondersteund bij deze actie.

pony op komst

Een prachtige Welsh pony komt binnenkort op de

boerderij grazen. Trouwe bezoekers hebben haar

ter beschikking gesteld. De beheerders zijn zeer

verguld met het aanbod en kijken ernaar uit om

haar te ontvangen.

weekendhelpers nodig

De boerderij is van de wijk. Het bestuur wordt 

gevormd door mensen uit de wijk en veel vrijwilli-

gers komen uit de wijk om te helpen met de 

verzorging van dieren en hun verblijven. Er zijn

voortdurend klussen, die nodig zijn om de boerderij

mooi te houden. Kijk hiervoor op de website wat

de beheerders aan helpers kunnen gebruiken. 

Dit geldt voor jong en oud. Alle goede krachten zijn

welkom!

KINDERBOERDERIJ NOORD
? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord
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aan de slag

Aan de deelnemers werden afvalgrijpers en 

vuilniszakken uitgedeeld, zo nodig aangevuld met

handschoenen. Hiermee konden de deelnemers

de omgeving vrijmaken van zwerfafval. Enkele 

bewoners van Aveleijn De Wielewaal deden ook

mee aan de actie. Tijdens het opruimen kwamen

de deelnemers een verbazingwekkend grote 

hoeveelheid zwerfafval tegen. Halverwege konden

de deelnemers pauzeren bij Aveleijn De Wielewaal

aan de Waalstaat, een van de Supporters van

Deppenbroek Schoon. Daar was voor iedereen

koffie, thee, limonade en iets lekkers. Voordat de

deelnemers weer vertrokken voor het laatste deel

van de schoonmaak, werd er een mooie groeps-

foto gemaakt.

een goede opbrengst

Bij Winkelcentrum Deppenbroek werden de volle

vuilniszakken ingeleverd en kreeg men voor iedere

volle vuilniszak een lootje waarmee mooie prijzen

te winnen waren, die beschikbaar waren gesteld

door de eerder genoemde Supporters van 

Deppenbroek Schoon. Uiteindelijk hebben drieën-

twintig  mensen meegedaan met de Opschoon-

dag, die in totaal 37 volle vuilniszakken heeft

opgeleverd. Het is ongelooflijk hoeveel zwerfafval

er is gevonden, maar in ieder geval is Deppen-

broek er op de Opschoondag een stuk mooier op

geworden!

Meer informatie over Deppenbroek is te vinden via

de website www.wijkdeppenbroek.nl.

? Door Titia van Hooijdonk

GESlAAGDE OPScHOONDAG DEPPENBROEK

Op zaterdag 23 maart was het Landelijke Opschoondag, waarbij mensen door het hele land naar buiten

gingen om hun omgeving schoon te maken. In Enschede namen bewoners van de wijk Deppenbroek

deel aan dit initiatief. De organisatie was in handen van Bewonersplatform Deppenbroek, die het heeft

uitgevoerd samen met Supporters van Deppenbroek Schoon. Het start- en verzamelpunt was het 

Winkelcentrum Deppenbroek.

Foto’s Jan van Cooten
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INfORMATIEf EN GEZEllIG OPEN HUIS KINDcENTRUM 
MENKOTOREN-KINDERDOMEIN

bso programma op maandag, dinsdag en

donderdag

Buiten waren kinderen van de BSO lekker aan het

spelen. Binnen gingen ze onder begeleiding aan

de slag met het bakken van appelflapjes en wor-

stenbroodjes. Voor deze groep staat op maandag

en donderdag regelmatig koken op het pro-

gramma, op dinsdag gaat de groep vaak sporten.

werken verbonden met de wereld

Basisschool Menkotoren zoekt in haar lessen ver-

bindingen met de wereld en de kinderen krijgen

ontwikkelingsgericht onderwijs. Ze leren samen-

werken en gaan zelf binnen en buiten de school

op zoek naar antwoorden. Op deze manier halen

ze het echte leven naar binnen. Dit alles werd 

duidelijk bij een rondleiding door de school.

Het gedeelte voor de peuters, met voorafgaand

aan de lokalen een speciaal peuterplein, is volledig

ingericht op thema’s. De kleuters worden zelf be-

trokken bij de inrichting van hun themahoeken.

Spelenderwijs werken zij aan hun ontwikkeling.

Binnenkort wordt het ontdeklab in de school inge-

richt; een plek waar kinderen van dit kindcentrum

en van andere KOE-scholen kennis kunnen

maken met 21e eeuwse vaardigheden en maak-

onderwijs. Om de wereld verder te leren kennen,

krijgen de leerlingen les over andere culturen en

leren ze al vanaf groep 1 Engels. Vanuit de 

katholieke grondslag van de school wordt 

aandacht besteed aan de verbinding van feesten

uit verschillende religies.

gelukslessen

Bij groep zes maakte ik kennis met gelukslessen,

die in alle groepen worden gegeven. Kinderen

leren mogelijkheden om gelukkig te zijn. Zo 

kunnen ze letterlijk kiezen om door een roze of een

zwarte bril naar een gebeurtenis te kijken, wat een

compleet ander licht op de gebeurtenissen werpt.

Met de Gelukskoffer wordt dit verder uitgewerkt.

een op de wereld gerichte school

Basisschool Menkotoren zit sinds september 2017

op deze locatie. In steeds meer groepen gebruiken

de leerlingen een chromebook om de lesstof te

verwerken of om aan hun projecten te werken. De

school werkt projectmatig aan wereldoriëntatie met

thema’s voor de hele school.

Menkotoren is een basisschool met een blik ge-

richt op de wereld. Tegelijk is er aandacht voor de

wereld dichterbij met gelukslessen en praktische

lessen op het gebied van gezondheid, het berei-

den van maaltijden en de omgang met elkaar. Voor

meer informatie: www.menkotoren-enschede.nl

? Door Titia van Hooijdonk

Op 21 maart hield Kindcentrum Menkotoren-Kinderdomein aan Rijnstraat 15 een open huis voor ouders

van peuters en andere geïnteresseerden. Ze konden kennismaken met de peuteropvang, de 

voorschoolse opvang de buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderdomein en met de basisschool 

Menkotoren.
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een doorlopend programma

Van 11.00 tot 14.00 uur een Walk-in Brunch bij

Tetem. Van 14.00 - 17.00 uur springkussens, 

muziek en een mini bioscoop op het Deppenveld

en van 17.00 - 19.00 uur hapjes, workshops en

muziek in Beien. Het wordt een mooie dag met

voor iedereen van jong tot oud van alles te doen

en te beleven.

allerlei activiteiten

In Tetem zijn doorlopend activiteiten van dekens

knopen voor vluchtelingen tot programmeren. Op

het podium is muziek, theater, dans, kunst en je

kunt hapjes proeven uit verschillende culturen.

“Wat mij inspireert is dat we elkaar met onze ver-

schillen zo kunnen verrassen. Tijdens de brunch is

een living library georganiseerd door het Forum-

theater, waarbij je even met een levend boek kunt

gaan zitten.”, aldus Elna Obreen de stadsprogram-

meur van Tetem.

Tijdens het bewonersfestival is een Augmented

Reality kunstwerk gerealiseerd, op de drie locaties

zijn virtuele objecten zichtbaar en te ervaren in de

ruimte. Je kunt bij Tetem en Beien leren hoe je zelf

augmented reality kunt maken.

Je bent van harte welkom!

BEWONERSfESTIVAl – VERBINDING
muziek, theater, dans, kunst

Op zaterdag 6 juli organiseert Tetem, Deppenveld en Beien een mooi doorlopend programma voor de

buurtbewoners. Dit jaar staat in het teken van het thema verbinden.
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beeldhouwen

Naast schilderen is er bij Power Noord binnenkort

ook een cursus Beeldhouwen. Youssef, de docent,

laat eerst zien hoe je 3D kunt werken met klei.

Daarna gaat er gewerkt worden met zachte steen-

soorten. De activiteit vindt plaats op dinsdag tus-

sen 11.30- 13.30 uur aan de Meeuwenstraat 160.

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd, de hoogte

hangt af van de gebruikte materialen. Lijkt het je

leuk om mee te doen? Meld je dan aan bij Power

Noord: 053-737 02 81, noord@centrumpower.nl.

iftar

Voor veel buurtbewoners is de maand mei de

maand van de Ramadan. Deze eindigt rond 5 juni.

Omdat we het belangrijk vinden dat buurtbewoners

kennis met elkaar maken, organiseerden we ook

dit jaar weer een Iftar. Dit is de avondmaaltijd,

waarmee het vasten wordt gebroken. Dit jaar was

de Iftar op 23 mei. Voor die tijd zijn we ook weer

de buurt in gegaan, om de buurtbewoners rondom

het gebouw van Beien uit te nodigen voor de Iftar.

Er werd iets verteld over de Ramadan, over het

vasten en we proefden van elkaars hapjes. Zoals

elk jaar was het erg gezellig en divers! Mocht je

niet bij de Iftar aanwezig zijn geweest, maar je bent

toch nieuwsgierig? Vraag dan eens een buurman

of buurvrouw hoe dat nu gaat, zo’n Ramadan. 

En wat het voor hen betekent. Meestal vinden zij

de belangstelling erg leuk; en voor je het weet

word je getrakteerd op iets lekkers!

speciaal voor mannen…

Elke woensdagmiddag is er een kookgroep voor

mannen bij Power Noord. De mannen koken

samen, proberen verschillende gerechten uit en

eten gezellig samen. Lijkt het je ook leuk om mee

te doen, meld je dan aan bij Power, via 053-737

02 81 of noord@centrumpower.nl. Er wordt een

kleine eigen bijdrage per keer gevraagd, zo’n 2 à

3 euro.

power 10 jaar

De Powercentra in Enschede, bestaan dit jaar 

alweer zo’n 10 jaar! Tijd voor een feestje dus. 

Op 17 april heeft Power een feestje georganiseerd

voor de vrijwilligers. Het was een mooie en geva-

rieerde dag, met activiteiten, kennismaken met 

elkaar, lekker eten, zang en dans.

Op 14 juni vieren we het in de buurt, want Power

is voor en door de buurt! Buurtbewoners zijn wel-

kom voor een hapje en drankje en een heleboel

leuke, multiculturele activiteiten. Houd de Face-

bookpagina van Power Noord in de gaten voor

meer nieuws, er komen ook posters in de buurt te

hangen.

Power Noord zit aan de Meeuwenstraat 160

We zijn elke dag (ma t/m vr) van 9.00 – 16.00 uur

geopend.

BOSSPEElMIDDAG IN lEDEBOERPARK

NIEUWS VAN POWER NOORD

Een aantal ouders heeft het initiatief genomen om

op de woensdagmiddag een bosspeeldag in het

Ledeboerpark te organiseren. Dit is een wekelijkse

gratis activiteit voor ouders met kinderen in de peu-

ter- en kleuterleeftijd. Broertjes en zusjes zijn ook

welkom. Gestart wordt op het grasveld naast de

parkeerplaats bij de hoofdingang van het park om

13.15 uur en eindigt om 14.30 uur.

We werken met een programma rond een thema

en vervolgens krijgen de peuters en kleuters de

ruimte om te volgen in hun eigen fantasie. Je bent

als deelnemende ouder zelf verantwoordelijk voor

je kind en gaat samen op avontuur. We zijn aan-

gesloten bij ’natuur is een feest’ en ’peuters is een

feest’. Je kunt je opgeven middels de facebookpa-

gina ’Bosspeeldag Enschede’. De bosspeeldag is

mede mogelijk gemaakt door ‘Jij maakt de buurt’.

( www.jijmaaktdebuurt.nl )
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WIE WAT WAAR

NIEUW IN DE WIJK: TURKSE SUPERMARKT

HEEMTUINDAG IN HET lEDERBOERPARK

AcTIVITEITEN VAN HET HUIS VAN VERHAlEN

wunderkammer in de museumfabriek 

Vanaf dit voorjaar is er een nieuwe collectiepresen-

tatie te bewonderen in De Museumfabriek. In de

vijftiende en zestiende eeuw werden bijzondere

objecten die rijke mensen verzamelden bij elkaar

geplaatst in een zogenaamde Wunderkammer. 

Nu wordt in drie fasen een groot deel van De Mu-

seumfabriek omgetoverd tot zo’n Wunderkammer.

Deze gaat bestaan uit vijfentwintig deeltentoonstel-

lingen over uiteenlopende thema’s. Op 6 april zijn

de eerste zeven deeltentoonstellingen geopend

met als titels: Magisch Wit, Sagen en Legenden,

Kevers, Wereldreizigers, De Nacht, Onderhuids en

Draad.

De Wunderkammer is een echte familietentoon-

stelling, interessant voor volwassenen en super-

spannend en leerzaam voor kinderen.

activiteiten op speeltuin mekkelholt

Iedere woensdagavond van 20.00 – 22.30 uur is

er een damesclub op speeltuin Mekkelholt, waar

van alles te doen is. Kom eens gezellig langs!

Op donderdag van 19.30 – 22.30 uur kunt u een

kaartje komen leggen bij de klaverjasclub.

Op vrijdag- en zaterdagmiddag kunt u de zaal

huren voor een kinderfeestje en in de avond is de

zaal te huur voor andere activiteiten. Telefoon: 053

880 18 66 of e-mail: speeltuinmekkelholt@

online.nl Kijk voor meer informatie op de website:

www.speeltuinmekkelholt.nl

maker Festival twente

Tetem organiseert op 25 en 26 mei het Maker 

Festival Twente. Dit festival is een ontmoetings-

plaats voor creatief en technisch experiment. De

bezoeker ervaart door meekijken, meedoen en 

beleven het nut en plezier van zelf dingen beden-

ken en maken. Het festival vindt plaats in Room-

beek Cultuurpark met een tweedaagse

Makersbeurs, tentoonstellingen en een Outdoor

programma rondom Tetem en de Museumfabriek,

op beide dagen van 11.00 – 18.00 uur.

voorstelling voor kinderen in filiaal van bieb

De bibliotheek Enschede presenteert verschillende

theatervoorstellingen voor kinderen in haar filialen.

Op dinsdagmiddag 28 mei om 14.45 uur komt goo-

chelaar Jan met de voorstelling Sterke verhalen in

de jeugdbieb in Prismare. De voorstelling is voor

kinderen van 4 tot 12 jaar en de toegang is gratis.

Op zondagmiddag 19 mei organiseerde IVN-Enschede haar Heemtuindag in het Abraham Ledeboerpark.

Tijdens de Heemtuindag konden kinderen (groot en klein) onder deskundige leiding fluitjes maken van

takken van lijsterbes, wilg of vlier. Ook kon iedereen zijn creativiteit volledig uitleven op het maken van

zo veel mogelijk andere muziekinstrumenten van natuurlijke materialen. Bij de IVN-kraam waren leuke

geschenkjes, zoekkaarten, natuurboeken etc. te koop. Tegen een kleine vergoeding werd er koffie, thee

en limonade geschonken met heerlijke zelf gebakken zoete en hartige lekkernijen en er waren 

aardappelpannenkoekjes met heemtuinkruiden te proeven. Ook dit jaar waren leerlingen van de 

muziekklas van het Stedelijk Lyceum Kottenpark aanwezig met hun band om de middag muzikaal op te

luisteren.

inlooprondleidingen 

Elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur

verzorgen onze ambassadeurs een rondleiding

door de wijk Roombeek, waaraan men individueel

deel kan nemen. Voorafgaand aan de rondwande-

ling wordt een inleiding en presentatie gegeven in

de huiskamer van het Huis van Verhalen. 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 1 juni

a.s. om 13.30 uur in de huiskamer van het Huis

van Verhalen aan de zijingang van Prismare,

Roomweg 165c. Voor meer informatie: tel. 053 431

62 88 of per mail: info@huisvanverhalenen-

schede.nl.

inloopmiddagen 

Op dinsdag- t/m vrijdagmiddag zijn er altijd twee

personen aanwezig om gasten welkom te heten

en een kop koffie of thee aan te bieden, naar ver-

halen te luisteren, mensen rond te leiden door het

‘Huis’, verhalen te vertellen over de wijk (heden,

verleden en toekomst), informatie te verstrekken,

kortom present te zijn voor de gast of bezoeker.

Op de donderdagmiddag bent u van harte welkom

om deel te nemen aan de activiteit ‘Kleuren voor

volwassenen’. 

Onze openingstijden zijn dinsdag- t/m vrijdagmid-

dag van 13.30 – 16.00 uur. Meer informatie vindt

u op onze website: https://huisvanverhalenen-

schede.nl/

buurtmaaltijd 

Elke maandagavond vanaf 18.00 uur is het moge-

lijk om samen te eten tijdens de populaire Buurt-

maaltijd die door een team vrijwilligers van het Huis

van Verhalen wordt georganiseerd. Een vers be-

reide 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 Buutmaaltijd of op

onze Facebookpagina.

Handwerken

Heel gezellig op de woensdagochtend vanaf half

tien. Ken je iemand of lijkt het je zelf leuk? Neem je

handwerkje mee en schuif aan en neem gerust een

vriendin (of vriend) die van borduren houdt mee.

Deelname is vrijblijvend, je hoeft je niet op te geven.

Op 4 mei is aan de Roomweg 73 de Yunus opengegaan: de eerste Turkse supermarkt van Roombeek.

De eigenaar had gezien dat er behoefte aan een Turkse supermarkt bestond en in Roombeek was zo’n

winkel nog niet te vinden. Yunus verkoopt vooral Oosterse producten. Er zijn Turkse, Arabische en enkele

Spaanse producten te vinden, zoals olijven. De klanten zijn voor ongeveer 50% van Oosterse komaf,

daarnaast wordt de winkel ook regelmatig bezocht door Nederlanders.

? Door Titia van Hooijdonk

Foto’s Jan van Cooten
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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 mo-

derne tijd.

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.

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

de museumfabriek (Het Rozendaal 11)

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.

wunderkammer; Nieuwe collectepresentaties

over uiteenlopende thema’s zoals: Magisch Wit,

Sagen en Legenden, Kevers, Wereldreizigers, De

Nacht, Onderhuids en Draad.

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)

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)

tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)

t/m 30 juni: be Your own robot; In de interac-

tieve tentoonstelling geeft Sander Veenhof ons

een inkijk in de toekomst van Augmented Reality

(AR) en apps. Gaan we over tien jaar als robot

door het leven, of is er nog een mogelijkheid om

jezelf te zijn?

(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 leef-

tijden aan de slag met innovatieve maakopdrach-

ten die een centrale rol spelen in de

tentoonstellingen van Tetem.

bezoekerscentrum lammerinkswönner (Lede-

boerpark)

Tot juli: de wilde bij op bezoek; In de tentoonstel-

ling kom je alles te weten over bijen die niet in een

kast of korf leven, maar een vrij leventje leiden.

(Openingstijden: zondag 13.00 – 17.00 uur, maan-

dag t/m vrijdag 8.30 – 15.30 uur)
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EEN SPONS AlS OPlOSSING VOOR WATEROVERlAST

regenplas in de kringloop

De drie meiden hadden regelmatig last gehad van

regenplassen in de Deurningerstraat, waar ze op

weg naar school doorheen moesten fietsen. Dit

bracht hen op het idee om het regenwater op een

andere manier te gebruiken. Op hun poster lieten

ze zien dat het water onder het fietspad kan 

worden opgevangen in een systeem van een

spons, om het water bij de spons te laten komen

moeten hele kleine gaatjes in het fietspad gemaakt

worden. Onder de spons moet een buis gemaakt

worden om het water te bewaren, om het opnieuw

te kunnen gebruiken als we weer eens een tekort

aan water hebben.

alle aspecten aanpak klimaatprobleem

Voor hun plannen ontvingen de meiden een uitge-

breid applaus. Peter Dijkstra van de Gemeente

Enschede sprak de winnaressen toe, hij vertelde

dat het idee alle aspecten bevat van de aanpak

van het klimaatprobleem van Enschede. 

De dames hadden in enkele weken een oplossing

bedacht waarover de mensen van de gemeente al

jaren hebben nagedacht. Hoe de spons onder het

fietspad precies gemaakt moet worden is nog niet

helemaal bekend, het wordt in ieder geval een 

materiaal dat water opneemt om het langer te 

kunnen bewaren. Omdat met deze oplossing het

water van onhandige plekken verdwijnt en op 

andere plekken opnieuw gebruikt kan worden,

hebben de dames van het winnende idee een 

multifunctionele oplossing bedacht en slaan ze

meerdere vliegen in een klap.

winnend idee van leerlingen van stedelijk lyceum, locatie kottenpark

? Door Titia van Hooijdonk

Op 8 april gebeurde er iets bijzonders in het stadhuis. Leerlingen van de Wetenschap/Design/Techniek-

Klas van het Stedelijk Lyceum locatie Kottenpark doken de afgelopen weken diep in het thema 

‘Wateroverlast’. In groepen bedachten de leerlingen die aan dit project deelnamen verschillende 

oplossingen tegen wateroverlast, die ze uitwerkten op posters. De eindresultaten werden kort geleden

gepresenteerd aan een vakjury. De makers van het winnende idee ‘Rijden met weiden’ mochten op 8

april hun plannen presenteren aan wethouder Jurgen van Houdt. De meiden Josien Groeneveld, Carleen

Bruining en Bayu Geertsema waren hiervoor samen met hun docentes Debby Vuurpijl en Evelien Pol

naar het stadhuis gekomen.
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Misschien ken je ons al wel: Die biologische boerderij aan de rand van het Abraham Ledeboerpark,

achter de voetbalvelden van Achilles en Emos. Is dat geen stichting? En werken daar geen mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt? Dat klopt! Wij zijn een stichting en bij ons werken een heleboel mensen

met verschillende talenten. Samen runnen we de boerderij. Je bent van harte welkom nader kennis te

komen maken.

Misschien ben je al wel eens over de Viermarkenweg gefietst en

dacht je: wat zou dat zijn? Misschien ben je ook al wel eens in ons

winkeltje geweest of heb je een kopje koffie gedronken op het

piepkleine terrasje voor de winkel. De Viermarken is zoveel meer

en we zouden graag laten zien wat we echt doen. Dag in dag uit

met veel plezier!

Wist je dat er weer lakenvelder koeien lopen in de grote wei waar

je het Abraham Ledeboerpark binnenkomt? Wij verzorgen die. Net

als de waterbuffeltjes die elders in het gebied in de wei lopen. Ook

de ezels, herten en geiten in het park verzorgen we. Dit jaar 

hadden we een heleboel lammetjes. Misschien kun je er wel eentje

aaien op de open dag. Of even knuffelen met één van de pony’s.

Het is ook mogelijk een kopje thee te drinken bij theeschenkerij

Oldenhof.

Wij zouden het leuk vinden om wat nader kennis te maken met elkaar. Dit jaar is onze open dag op 

zondagmiddag 16 juni en ja: dan is het Vaderdag. Verras je vader met een bezoekje aan onze boerderij.

Wil je leren hoe je een broodje kunt vlechten, kijken bij de lammetjes in de wei, een pony aaien of samen

een wedstrijdje spijkerpoepen proberen. Even rondkijken in de moestuin of een praatje maken met één

van ons, dat kan natuurlijk ook!

Er is deze dag muziek: het vocaal ensemble De Troubadours verzorgt in ieder geval een optreden rond

13.00 uur. Lijkt het je leuk zelf muziek te maken op onze open dag? Ook dat kan. Neem dan even contact

op met ‘De Viermarken’ door een mail te sturen naar info@viermarken.nl

Volg ons op facebook, waar we regelmatig een update zullen zetten hoe het ervoor staat met de voor-

bereidingen en wat we precies gaan doen! Of kom gewoon op 16 juni en laat je verrassen!

We hopen je te ontmoeten!

Stichting Boerderij ‘De Viermarken

Viermarkenweg 85

7522 LC ENSCHEDE

053 435 95 72 info@viermarken.nl

www.viermarken.nl

fAScINERENDE lEZING VAN fOTOGRAAf lEO DE JONG

Op dinsdag 5 maart gaf fotograaf Leo de Jong in het Balengebouw een lezing, georganiseerd door 

De Twentsche Courant Tubantia. De fotograaf maakte de bezoekers op een boeiende en humoristische

wijze deelgenoot van zijn ervaringen op Antarctica.

? Door Titia van Hooijdonk

OPEN DAG VAN STIcHTING BOERDERIJ ‘DE VIERMARKEN’

? Door Mieke van Dragt

kennismaken met ‘de viermarken’ op 16 juni 2019 van 12.00 uur – 17.00 uur

misverstanden de wereld uit

Over Antarctica bestaan enkele misverstanden, zo

ligt het niet vlakbij de Zuidpool maar iets meer dan

2200 kilometer ervandaan. Ook is het niet zo koud

als iedereen gelooft en Antarctica bestaat deels uit

vasteland.

op een zeilschip naar antarctica

Negen jaar geleden verkocht Leo zijn bedrijf en be-

sloot volledig voor de fotografie te gaan. Zijn zoek-

tocht naar vergankelijkheid bracht hem op een

zeilschip naar Antarctica. Daar heeft hij veel be-

leefd, met geweldige ervaringen en 1500 foto’s van

pinguïns, walvissen, orka’s, prachtige vergezichten

van ijsschotsen en andere natuurverschijnselen

als resultaat.

pinguïns een verhaal apart

De foto’s van de pinguïns waren grappig om te

zien, daarbij viel ook veel te vertellen. Het zijn 

sociale dieren met een duidelijke taakverdeling bij

de verzorging van zichzelf, partner en kuikens. Er

zit altijd een partner op de eieren terwijl de andere

partner uit zwemmen gaat en voedsel voor de hele

familie gaat verzamelen. Op de foto’s was te zien

dat dit gebeurt volgens een natuurlijk ritme met

zeer grote groepen pinguïns die komen en gaan.

Omdat Leo niet alleen het leven maar ook de ver-

gankelijkheid wil laten zien, heeft hij ook indruk-

wekkende foto‘s gemaakt van dode pinguïns.

vastzitten was hoogtepunt

Leo zat met negen fotografen en drie bemannings-

leden drie weken lang op het zeilschip. Op een 

gegeven moment werd het schip ‘ingehaald’ door

het ijs, waarbij het kwam vast te zitten. Ondanks

de benarde situatie, ziet Leo het vastzitten als een

hoogtepunt. Omdat je in het onbekende dagritme

en de bizarre weersomstandigheden alle gevoel

voor tijd en ruimte kwijtraakt, is het belangrijk om

net als de pinguïns je eigen ding te blijven doen.

specialistische fotokennis

Bij de foto’s die we te zien kregen gaf Leo ook tips

op technische gebied. Zo moet je een foto kunnen

bekijken van links naar rechts en met de klok mee.

Ook moet je niet alles laten zien op een foto. Met

voorbeelden liet Leo zien dat dit inderdaad de

beste effecten geeft.

een fascinerende lezing

We werden als bezoekers door de lezing meege-

nomen in een fascinerende wereld, waarin je 

normaal nooit zou komen. Met zijn keuze voor de

fotografie en zijn reis naar Antarctica heeft Leo in

ieder geval mooi werk neergezet.

Meer informatie over het werk van Leo de Jong en

cursussen fotografie zijn te vinden op:

http://www.fotoexpositie.nl/fotografen/leo_de_jong.

html.
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kunstwerk ‘in stilte’ van kunstenaar rob van piekartZ

(Op de hoek IJsselstraat/Waalstraat)

De kunstenaar ontwierp dit beeld om de kijker er bewust van te maken dat er

ook stilte bestaat naast het rumoer en de drukte van het dagelijks leven.


