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NIEUWS IN HET KORT

• Er wordt de komende maanden volop gewerkt aan de weg, dit zal zorgen voor veel omleidingen en
overlast voor weggebruikers! In Noord betreft dit o.a.: de Raiffeisenstraat , vanaf juni tot eind oktober en
de N737 Weerseloseweg-Vliegveldweg, vanaf juni tot eind september. Op de website Enschede.nl/bereikbaar vindt u alle informatie over de wegwerkzaamheden.
• Fors gestegen bouwkosten noodzaken de gemeente het zwembadplan aan te passen. In het aangepaste plan, dat nog besproken moet worden in de gemeenteraad, zal zwembad Het Slagman waarschijnlijk tot 2028 open blijven, omdat deze voorziet in de behoefte van een wedstrijdbad. (bron: Tubantia
‘Twee nieuwe baden, Slagman tot 2028 open’, 24-05-2019)
• Onze felicitaties aan 1Twente, zij zijn namelijk verkozen tot beste lokale omroep van Nederland!
• Deze editie van de wijkkrant en de vijf voorgaande wijkkranten zijn ook te lezen op www.wijkkrantenschedenoord.nl.
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VIJVERVRIJDAGEN IN VOllE GANG!

Bij het verschijnen van deze wijkkrant zijn er al weer drie Vijvervrijdagen geweest bij de vijver tussen De
museumfabriek en Tetem Kunstruimte.
De laatste Vijvervrijdag is op 12 juli met een optreden van The Termites. Het duo Floris van der Stoep &
Jan Willem van Hasselt spelen en zingen muziek uit de jaren 60 en 70. Kom genieten van 20.00 – 22.00
uur!

BIJ DE fOTO OP DE VOORKANT
Het is u misschien al opgevallen, dit jaar heeft de redactie van de wijkkrant ervoor gekozen elke keer
een ander kunstwerk uit Enschede Noord op de voorkant van de wijkkrant te plaatsen. Er staan op allerlei
plekken in Noord verschillende kunstobjecten, waar we vaak achteloos aan voorbij lopen.
Deze keer hebben we gekozen voor het kunstwerk ‘Ontmoeting’ van kunstenaar Cees Willemsen uit
Lonneker. Het staat op het pleintje bij Servicecentrum Noord aan de kant van de IJstraat. Het stelt twee
personen voor, waarbij de ene persoon de andere de hand reikt. In een kring om de figuren liggen zeven
blokachtige stenen. Zes exemplaren zijn van brons en één van zink, materiaal dat ook in het Servicecentrum is verwerkt. Met deze stenen wordt de conversatieruimte van de bronzen figuren begrensd,
waardoor de scène een meer vertrouwelijk karakter krijgt. Hun schaduwen zijn in zink vormgegeven en
wijzen heel toepasselijk in noordelijke richting naar het Servicecentrum Noord.
De redactie van Wijkkrant Noord wenst u gedurende de zomermaanden mooie ontmoetingen ver weg
en dichtbij!
In verband met de zomervakantie verschijnt de volgende wijkkrant pas op 14 oktober (sluitingsdatum
kopij is 24 september).
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ENERVEREND MAKER fESTIVAl TWENTE

? Door Titia van Hooijdonk

In Roombeek Cultuurpark vond op 26 mei de vijfde editie van het Maker Festival Twente plaats, een
productie van Tetem. Op dit festival kwamen inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid van ‘makers’ in
de wetenschap, techniek en kunst bij elkaar om hiermee te benadrukken dat maken de toekomst heeft.
Het ging hierbij niet alleen om kijken, maar vooral om het doen, leren en beleven. Het festival was over
meerdere plekken verspreid.
toilet te bewonderen en kinderen kregen een workshop water filteren. Omdat ze hiervoor onder
andere werkten met een petfles, water en aarde,
werd het af en toe een lekkere smeerboel.

karnival

De eerste plek die ik bezocht was Karnival op het
plein bij Tetem, helemaal ingericht als pretpark.
Kinderen (en enkele ondeugende volwassenen)
konden zowel op fietsjes als in botsautootje rijden.
Een andere attractie was het volgen van een
dronkemansroute: deelnemers kregen een bril op
met twee spiegeltjes, waarna ze een route moesten volgen. Wie energie kwijt wilde kon zich wagen
aan de kop van jut, waarbij uit de kracht van de
slag een tekening tevoorschijn kwam. Voor de
echte waaghalzen was er tenslotte een fiets waarbij men zich ingesnoerd over de kop kon fietsen.

makerbox

In De Museumfabriek was een van de zalen
ingericht als Makerbox. Allerlei programmeurs
gaven verschillende workshops. Een van de
makers hield zich bezig met ledverlichting, een
ander was actief op het gebied van hergebruik van
plastic. Bij weer een andere maker kon je een
robot ontwerpen. Een creatieve workshop was het
ontwerpen van een selfmade synthesizer, ergens
anders hadden makers een creatief toetsenbord
met fruit ontworpen en kon je meer leren over
elektriciteit. Toen ik na afloop van dit alles in het
museumcafé iets dronk zag ik buiten iets bijzonders voorbij komen: een kudde mechanische
dieren met daarbij een herder op stelten. Het was
een mooie afsluiting van een enerverende dag.

binnen en buiten tetem

In Tetem Kunstruimte konden kinderen door
middel van augmented reality een filmpje van
zichzelf maken. Ook konden ze op een computer
zelf programmeren. Het laatste onderdeel wat ik
hier gezien heb was dat kinderen robotjes
programmeerden om te rijden over zwarte lijnen.
Buiten Tetem werd uitgebreid aandacht aan waterhuishouding besteed. Er viel een energiezuinig

4

5

wijkkrant noord

wijkkrant noord

PINKSTERMARKT OP ROOMBEEK
Op tweede pinksterdag was er weer de gezellige jaarlijkse PinksterPretmarkt rondom van Doorn & Doorn
(voorheen boerderij Vrijdag).

Foto’s Jan van Cooten
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MET DRAAGVlEUGElS MINDER WEERSTAND EN MEER SNElHEID

? Door Titia van Hooijdonk

Op 23 mei kregen leerlingen van de Wetenschap Design Techniek klas van het Stedelijk Lyceum
Kottenpark op het terrein van de Drienerlose Roei-Vereniging (DRV) Euros een gastles van twee
studenten van het Studententeam Solar Boat Twente. Dit team bestaat in totaal uit 14 studenten van
zeven verschillende studierichtingen. De twee teamleden Mark Heimgartner en Rob van Zee vertelden
over de zonneboot waarmee zij in juli de wereldkampioenschappen in Monaco hopen te winnen.

8

een inventief ontwerp

wat staat het team te wachten

Op het terrein van Euros was de zonneboot uitgebreid te bewonderen. De boot heeft een aantal
belangrijke onderdelen: de zonnepanelen zijn de
energiebron. De schroef brengt de boot vooruit.
Om de boot te laten ‘vliegen’ bevat deze draagvleugels, waarbij 30 cm hoogte wordt bereikt.
Door de vleugels regelmatig te draaien ondervindt
de boot minder weerstand en wordt de snelheid
hoger. Uiteindelijk is de boot 8 meter lang, 1,5
meter breed en 140 kilo zwaar. De topsnelheid is
50 km/u. Eén iemand bestuurt de boot. Om een zo
hoog mogelijke snelheid te bereiken is het dus
belangrijk dat de boot zo min mogelijk weerstand
ondervindt door de draagvleugels doelmatig te
draaien, wat gebeurt met een automatisch regelsysteem.

In juni is de eerste race in Akkrum, later volgen
Purmerend en Groningen. De wereldkampioenschappen in Monaco in juli bevatten de onderdelen
sprint, slalom en duurloop, bij dit laatste onderdeel
spelen de zonnepanelen een zeer belangrijke rol.
Een leerling vroeg wat er gebeurt als in Monaco
de zon niet schijnt. Het antwoord was dat de race
dan wel kan doorgaan, maar dat deze dan een
stuk minder spannend is. De zonne-energie die
wordt opgevangen in de zonnepanelen is tenslotte
een belangrijke bron om de boot vooruit te
brengen en de race te winnen.

9
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KINDERBOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord
sierups. In lange linten trekken ze de boom rond
om zich te goed te doen aan de bladeren. Straks
komen er vlinders uit, maar intussen is het afzien.
De haren kunnen voor overlast zorgen voor mens
en dier. De beheerders hebben een deel van het
erf afgezet om overlast te voorkomen voor de
bezoekers. Hopelijk is de boerderij snel van de
rupsen verlost.

vrolijk schaapscheerderfeest

Betere pannenkoekenbakkers bestaan er niet.
In ieder geval geen vrolijker. Bennie Hulscher en
Rob Ebenau bakten vol plezier de ene pannenkoek na de andere. Daarmee wisten ze extra sfeer
te geven aan het schaapscheerderfeest. De vele
schapen op de boerderij werden van hun dikke
vacht ontdaan. Ze werden vaardig op hun achterste gezet en geschoren. Weer een prachtige dag
op de kinderboerderij.

kinderboerderij rookvrij

Samen met de twee andere kinderboerderijen in
Enschede is besloten vanaf 1 juli volledig rookvrij
te zijn. Alle bezoekers wordt gevraagd om het
terrein rookvrij te houden en zo het goede voorbeeld te geven aan kinderen. Opgroeien in een
rookvrije omgeving is belangrijk voor de gezondheid van kinderen. Vanuit de rijksoverheid is als
doel gesteld om in 2040 een rookvrije generatie te
hebben. Eén van de maatregelen om dit doel te
bereiken is om vanaf 2020 alle kinderboerderijen
in Nederland rookvrij te laten zijn. De kinderboerderijen zijn het erover eens dat het belangrijk is zo
snel mogelijk rookvrij te zijn en bij te dragen aan
een rookvrije generatie. Daarom is besloten de
boerderijen al vanaf 1 juli 2019 rookvrij te maken.
Dit betekent dat ook het gebruik van e-sigaretten
niet meer is toegestaan. Een rookvrije (speel)omgeving is niet alleen veilig en gezond voor kinderen
en bezoekers. Ook voor de dieren is een rookvrije
omgeving gezonder.
nieuwe hekken

Prachtige nieuwe hekken zijn geplaatst bij de
moestuinen en de jeugdtuin. Daarmee wil de boerderij een bijdrage leveren aan het verbeteren van
het aanzien van tuinen en omgeving. Met dank
aan het wijkbudget!

pony geniet op de boerderij

De prachtige Welsh pony Kandance geniet met
volle teugen van zijn nieuwe bestaan. In mei is hij
op de boerderij gekomen. Een trouwe bezoeker
heeft hem ter beschikking gesteld. Op het schaapscheerderfeest kreeg het dier volle aandacht. Vele
kinderen hebben een mooi ritje over de boerderij
gemaakt. De pony heeft een rijk en sportief leven
achter de rug en mag graag genieten van wat beweging. Daardoor zal de buurt hem ook regelmatig
rondjes zien lopen door de wijk, om een beetje fit
te blijven.
processierups

Wie mooie eiken heeft, zal het weten. Ook de
kinderboerderij is dit jaar bezocht door de proces10
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POWER 10 JAAR!
Dit jaar bestaat Power 10 jaar… De Powercentra in Enschede hebben dit op 14 juni gevierd. Power
Noord natuurlijk ook. Het was een prachtige dag, waarin de buurtbewoners; vrijwilligers en bezoekers
van Power, iets van zichzelf lieten zien.
En natuurlijk waren er heerlijke hapjes uit verschillende werelddelen! Eten verbindt, mensen vinden
het leuk om voor elkaar te koken en zo kun je op
een leuke manier kennismaken met verschillende
culturen in de wijk. In verband met 10 jaar Power
is er een kookboek samengesteld, met recepten
uit o.a. Nederland, Somalië, Marokko…etc. Dit kan
bij alle Powers worden gekocht voor een klein
bedrag van 5 euro. Zo kan iedereen nog even
nagenieten van deze bijzondere dag.

Om 11.30 uur was de opening door stadsdeelwethouder Jeroen Diepemaat, die een prachtige
Powertaart aansneed. Hij vertelde over Power, wat
Power voor de mensen betekent en wenste ons
allemaal veel succes in de toekomst.
Power staat voor de Power, de kracht van de
mensen in de wijk… De hele dag waren er voorbeelden te zien van deze talenten. Zo was er een
schilderijenexpositie van een aantal wijkbewoners.
Er was een heuse modeshow georganiseerd met
klederdrachten uit verschillende landen. Er werd
gedanst; traditionele dansen uit India en Indonesië, er was moderne dans en er kon meegedaan
worden met volksdans uit de Balkan. Een
Afghaanse buurtbewoner verzorgde muziek en er
was een verrassingsoptreden van Saher, die de
traditionele Oed bespeelt. Onze beautydames en
kapper gaven gratis behandelingen.

Ook op andere dagen is er altijd iets te doen in het
gebouw aan de Meeuwenstraat 160. Bij Power
Noord: iets creatiefs, taalverbetering of hulp bij
allerhande zaken of bij Beien: een lekkere lunch,
reparaties of verse groente uit de tuin. Kom
gezellig een keertje langs aan de Meeuwenstraat!

Foto’s Jan van Cooten
12
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VEElZIJDIGE OPEN DAG DE VIERMARKEN

? Door Titia van Hooijdonk

Op 16 juni hield zorgboerderij De Viermarken aan de Viermarkenweg haar jaarlijkse open dag. Er was
veel te zien en te doen op verschillend gebied.
was in bedrijf en je kon workshops broodvlechten
en pizza’s bakken volgen. Twee mannen op een
drumstel en een keyboard zorgden samen met
een zanger voor een mooie muzikale omlijsting.

voor alle leeftijden

Direct bij de ingang was het mogelijk om in een
trekker op de foto te gaan, met de extra mogelijkheid om hierbij een overall aan te trekken. Een
bekend spel dat gedaan kon worden was het
spijkerpoepen.
Kinderen konden namaakkoeien melken of onder
professionele begeleiding de schapen helpen
voeren. Verder kon men een wandelroute met
vragen over het terrein van De Viermarken en de
Oldenhof volgen, waarbij men meer over de
werkzaamheden van De Viermarken te weten kon
komen.
Op het terrein waren verschillende kraampjes met
producten van de boerderij. Voor een kopje koffie
of thee kon je terecht bij theeschenkerij Oldenhof,
maar ook bij De Viermarken zelf. De appeltaart en
rabarbertaart vonden gretig aftrek. De bakspieker

14

een nieuwe kas met nieuwe gewassen

Een echte aandachttrekker was voor mij de
nieuwe foliekas, waarvan de bouw een maand
geleden gestart was. Als bezoeker kon je helemaal
door deze kas lopen en zien hoeveel verschillende
planten en gewassen er te koop zijn. Een voorbeeld van een plant die in de kas gekweekt wordt,
is het heilig boontje. Deze dankt zijn naam aan de
tekening op de boon die op een engel lijkt.
Het was een zeer geslaagde open dag met veel
verschillende activiteiten voor jong en oud, waarbij
ook veel te leren viel!
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GROENE BURENDAG

Geld voor een groene buurt

Burendag een activiteit te organiseren. Hoe mooi
zou het zijn als buren in de straat geld aanvragen
om hun straat te vergroenen. Denk aan de aanleg
van geveltuintjes in de straat, het plaatsen van een
bankje met wat groen als ontmoetingsplek in de
straat of het planten van bloembollen in boomspiegels. Zijn er ideeën om samen iets in het openbaar
groen te doen? Neem dan eerst contact op met de
gemeente om de mogelijkheden te bespreken.
Daarna kun je geld aanvragen. Bekijk op www.
burendag.nl wat de voorwaarden zijn. Het budget
is beperkt, op is op.

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je
samen viert met je buren en de buurt. Dit jaar is
Burendag op 28 september. Het is een dag waarop
je gezellig samen komt en waarbij buren iets
goeds doen voor elkaar en de buurt. De Groene
Loper Enschede roept mensen op om samen met
de buren de straat van meer groen te voorzien. Het
maakt de straat niet alleen mooier. Door samen
aan de slag te gaan met je buren wordt het ook
nog eens gezelliger.
Vanaf eind juni kan iedereen een aanvraag tot 350
euro indienen bij het Oranje Fonds om tijdens

BUURTBEMIDDElING ENScHEDE ONTVANGT ‘ERKENNING
PlUS’ cERTIfIcAAT
Buurtbemiddeling Enschede heeft voor de 2e keer de Erkenning Plus mogen ontvangen van het CCV
(Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Deze erkenning is waardering voor het werk dat
alle buurtbemiddelaars in Enschede doen. Buurtbemiddeling Enschede wil dat mensen weer prettig naast
elkaar wonen. Woongenot en relatieherstel staan voorop.
gegroeid. Ook in Enschede merken we dat bewoners ons beter weten te vinden. In het jaar 2018
hebben we maar liefst een kleine 200 meldingen
opgepakt waarvan 70% succesvol is opgelost.’’

Jolanda Borggreve: “In 2014 zijn we in Enschede
gestart met een pilot in stadsdeel Oost. Nu, vijf jaar
verder, is ons werkgebied bijna heel Enschede.
Maar liefst dertig vrijwillige buurtbemiddelaars
zetten zich vol passie in om ruziënde buren te
helpen met het oplossen van problemen. Ruzie
ontstaat snel, maar lost meestal langzaam op.
Vaak wordt onderschat hoe groot de impact is van
een burenruzie. Buurtbemiddeling kan helpen.
Dat Buurtbemiddeling helpt, blijkt wel. Het afgelopen jaar is Buurtbemiddeling landelijk enorm

16

Wil je meer weten over Buurtbemiddeling of wil je
vrijwilliger worden bij Buurtbemiddeling Enschede?
Neem gerust contact met ons op: 06-533 470 21
of kijk op onze website www.buurtbemiddelingenschede.nl.
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AcTIVITEITEN VAN HET HUIS VAN VERHAlEN
inlooprondleidingen

Zomervakantie buurtmaaltijd van 8 juli – 2
september

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 rondwandeling wordt een inleiding en presentatie gegeven in
de huiskamer van het Huis van Verhalen. 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. Start: 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@huisvanverhalenenschede.nl.

Elke maandagavond vanaf 18.00 uur is het mogelijk om samen te eten tijdens de populaire
Buurtmaaltijd die door een team vrijwilligers van
het Huis van Verhalen wordt georganiseerd.
Een vers bereide maaltijd voor € 1,50. U kunt zich,
op de maandag, voor 12.00 uur opgeven per email
op openbuurtmaaltijd@gmail.com of telefonisch
via 053 -431 62 88. Na een jaar hard werken, gaan
onze vrijwilligers van een welverdiende zomervakantie genieten. Daarom is de laatste buurtmaaltijd
op 8 juli en starten we op 2 september weer met
de eerste buurtmaaltijd na de zomer.
vacatures

Het Huis van Verhalen is een stichting die gedragen wordt door mensen die hun tijd vrijwillig ter
beschikking stellen. Dat kan betekenen dat er perioden zijn dat zij niet of niet meer beschikbaar zijn.
Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste, betrokken mensen om deel te worden van een betrokken
team. Voor de buurtmaaltijd zijn wij op zoek naar
een kok die de vrijwilligers in de keuken kan
aansturen. Wij zouden graag een beroep op
hem/haar kunnen doen als onze vaste coördinator
afwezig is. Ook zijn wij op zoek naar gastheren of
gastvrouwen die ons team op dinsdag- t/m vrijdagmiddagen op roosterbasis kunnen versterken.

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
verhalen te luisteren, mensen rond te leiden door
het ‘Huis’ en de bijbehorende verhalen te vertellen
over de wijk (heden, verleden en toekomst),
kortom present te zijn voor de gast of bezoeker.
Op de donderdagmiddag bent u van harte welkom
om deel te nemen aan onze activiteit “Kleuren voor
volwassenen”. Onze openingstijden zijn dinsdagt/m vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur. Meer
informatie vindt u op onze website: https://huisvanverhalenenschede.nl/

ENScHEDEES KOOR INTERVOcAAl IN DE RAcE!

? Door Dick Buursink

Op de UNESCO-dag voor de Verdraagzaamheid op 16 november a.s. zal op initiatief van de Stichting
Eén Land Eén Samenleving bekend worden of het Enschedese koor Intervocaal de Award voor
Verdraagzaamheid heeft gewonnen.
Het koor is opgericht na de aanslag op de Twin
Towers in New York, om zichtbaar te maken dat
elkaar kennen, elkaar respecteren en samen
zingen de wereld vriendelijker en leuker maakt.
De komende maanden zal Intervocaal regelmatig
te zien zijn in Enschede. In de maand september
kan iedereen die het koor wil steunen zijn stem
uitbrengen.

In een wereld waarin angst voor ‘de ander’ steeds
meer wordt aangejaagd is een tegengeluid op zijn
plaats. Het multiculturele koor Intervocaal is vanuit
Overijssel om die reden genomineerd voor deze
prijs. De ruim vijftig leden van Intervocaal (die
samen veertien culturen uit de wereld vertegenwoordigen) zingen een repertoire met liederen uit
de wereld. Het koor repeteert wekelijks onder
leiding van Diet Gerritsen in Prismare aan de
Roomweg.
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WIE WAT WAAR
buslijn 2, halte het Voortman). De inloop is vanaf
10.00 uur. Voor de koffie en thee wordt een
bijdrage van € 1,- gevraagd.
Het laatste café was op vrijdag 10 mei. We kregen
toen spontaan bezoek van iemand die graag
natuurwandelingen wil organiseren voor visueel
beperkten. Door de aanwezigen werd hier positief
op gereageerd. Derhalve zijn wij druk in overleg
met de organisatie om de wandeling in het najaar
mogelijk te maken. Verder blijkt dat iedereen toch
graag van elkaar hoort wat men gebruikt aan
hulpmiddelen, zoals een loep. Wij gaan ons best
doen om iemand uit te nodigen die ons wat meer
hierover kan vertellen. Voor ideeën en vragen kunt
u contact opnemen met: Lidy Barelds:
barelds6@home.nl. U kunt ook bellen: Lidy
Barelds 06-493 252 71, Karen de Wever 06-236
363 61.

nieuwe activiteiten bij speeltuin voortsweg

Rikie Leusink en Klasien Mollenhorst organiseren
samen met een aantal vrijwilligers na de zomervakantie verschillende activiteiten in speeltuingebouw Voortsweg.
Een overzicht van de geplande activiteiten, om al
vast in de agenda te noteren:
Op de vrijdagen 6 september, 11 oktober, 15
november en 16 december: bloemschikken (13.30
- 16.00 uur) kosten € 17,50
Op vrijdag 13 september: high tea (12.00 - 14.00
uur) kosten € 7,00
Op de vrijdagen 18 oktober en 22 november:
brunch (12.00 - 14.00 uur) kosten € 9,00
Op vrijdag 20 december: kerstdiner (16.00 - 18.00
uur) kosten € 10,00
Zij hopen u bij één van deze activiteiten te ontmoeten. Bij bloemschikken is een maximale deelname
van 40 personen, bij de andere activiteiten een
maximale deelname van 50 personen.
Inlichtingen en opgave bij Rikie Leusink tel: 053430 25 37 of mobiel 06-205 759 05.

FC twente start in de zomervakantie met
soccer Camps en keeperskampen

FC Twente start in de zomervakantie met Soccer
Camps en Keeperskampen voor jongens en
meisjes in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar op de
sportcomplexen van v.v. Rigtersbleek (15 t/m 17
juli) en R.K.S.V. Vogido (19 t/m 21 augustus).
Tijdens de Soccer Camps bij v.v. Rigtersbleek vindt
er tegelijkertijd een FC Twente Keeperskamp
plaats. Alle trainingen van de driedaagse Soccer
Camps zijn dagelijks van 9.00-15.00 uur.
Voetbalplezier en voetbalbeleving vormen de
belangrijkste uitgangspunten, onder leiding van
gekwalificeerde trainers. Inschrijven voor de
FC Twente Soccer Camps en Keeperskampen kan
via www.fctwente.nl/soccercamps.

Het zelf starten van een voedselcoöperatie

Vers, echt en eerlijk eten, van een boer uit de
buurt, wie wil dat nou niet? Het biedt veel voordelen om dat samen te regelen, bijvoorbeeld door
een voedselcoöperatie te starten. Een voedselcoöperatie is niet meer dan een afspraak met een
groepje mensen uit de buurt, om samen in te
kopen bij lokale boeren. In de provincie Overijssel
loopt een initiatief om meer voedselcoöperaties te
starten. Samen eten inkopen van boeren uit de
buurt - misschien wil jij dit ook, maar weet je niet
waar je moet beginnen. De Ulebelt, een natuur- en
milieucentrum uit Deventer, helpt je graag op weg.
Voor meer informatie: www.ulebelt.nl

macula Café voor visueel beperkten

Op vrijdag 13 september is er weer een
koffie/theeochtend voor iedereen die op latere
leeftijd slechtziend is geworden. Locatie: Het
speeltuingebouw Voortsweg (Te bereiken met
20
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VANUIT DE BASISScHOlEN

obs roombeek is officieel PBS gecertificeerd!
Op OBS Roombeek zijn we van mening dat kinderen (mensen!) optimaal groeien in een omgeving waar
ze zich veilig voelen en gerespecteerd weten. Op OBS Roombeek heerst zo'n positief, plezierig
schoolklimaat waar we samen - kinderen, ouders en schoolteam- aan bouwen en vooral ook van
genieten.
De school heeft gedurende enkele jaren een SWPBS traject gevolgd.
SWPBS staat voor School Wide Positive Behavior Support. We hebben
dit traject nu afgerond en als kroon op ons werk hebben we - als één
van de 26 scholen in Nederland - het officiële PBS certicaat ontvangen!
Dit betekent dus dat ons schoolklimaat uitstekend is.
Zie voor meer informatie: http://www.swpbs.nl/pbs
Op vrijdag 21 juni heeft Eelco Eerenberg (wethouder van onderwijs in Enschede) het SWPBS certificaat
overhandigd aan de school. Aansluitend hebben we een feestje gevierd.

Het behalen van dit certificaat is voor ons - kinderen, ouders en schoolteam- iets waar we heel trots op
zijn en geeft ons nog meer stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom binnen op OBS Roombeek! De koffie staat klaar!
Contactgegevens OBS Roombeek:
Bosuilstraat 3 (aan Prismare vast!)
053-4364369
www.roombeekschool.nl
www.facebook.com/roombeekschool/
roombeek@roombeekschool.nl
22
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OM TE BEWAREN

TENTOONSTEllINGSAGENDA

Alarmnummer (landelijk)
A.N.B.O. (Alg. Ned. Bond v. Ouderen)
Apotheek Deppenbroek
Beien
Bewonersplatform Mekkelholt:
bewonersplatform-mekkelholt.jouwweb.nl
Bewonersplatform Deppenbroek: info@wijkdeppenbroek.nl
Bureau Rechtshulp
Buurtcentrum ‘Het Kompas’
City Pastoraat: (ma-woe-vrij-za.: 13.00-17.00 uur. di-do: 10.00-17.00 uur)
Dierenmishandeling (meldnummer)
Dierenopvangcentrum "Enschede"
Dierenambulance
Domijn Woningcorporatie
GCC/Gemeente contact centrum (klachtenlijn)
Gezondheidscentrum Noord
Gemeente Enschede Stadskantoor
Het Goed Kringloopwinkel
Huurdersvereniging "Domijn" (Bewonersrijk)
Huisartsendienst Twente-Oost: (17.00-8 uur, weekends/ feestdagen)
Huisartsendienst Twente-Oost: (Waarneming)
Huis van Verhalen (info@huisvanverhalenenschede.nl)
Jeugdbibliotheek Prismare:
(Open: 9.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. Vrijd. alleen ‘s morgens)
Kindertelefoon (gratis tussen 14.00-20.00 uur)
K.B.O. (Kath. Bond v. Ouderen)
Livio algemeen nummer (24 uur per dag bereikbaar)
Livio maaltijdservice
Maatschappelijke Dienstverlening
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg
Menzis (24.00 uur bereikbaar)
Milieupolitie (voor zwerfvuil etc.)
Nazorg Vuurwerkramp
Ouderentelefoon (dag en nacht)
P.C.O.B. (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
Prismare
Power Noord
RIBW-team Deppenbroek / Enschede Noord (Meeuwenstraat 160)
Service Centrum Noord / Stadsdeelmanagement
Storingsnummer Gas en Stroom
SOS Tel. Hulpdienst Oost-Nederland (dag en nacht)
Stichting Welzijn Ouderen
Thuiszorg / Wijkverpleging / Gezinsverz. ‘Noord’
TV Enschede FM
Twente Milieu huisvuil
Vrijwilligers 053 www.vrijwilligers053.nl (info@vrijwilligers053.nl)
Wijkagent ‘Noord' en Politiemeldkamer (dag en nacht)
Wijkkrant redactie-secretariaat
Ziekenhuis M.S.T.

tel. 112
tel. 0348 466666
tel. 433 68 00
tel. 737 02 68

tel. 480 19 19
tel. 435 04 56
tel. 430 61 90
tel. 144
tel. 432 34 36
tel. 06 534 210 66
tel. 0900 335 0 335
tel. 481 76 00
tel. 435 16 15
tel. 481 81 81
tel. 433 29 44
tel. 477 79 80
tel. 088 555 11 88
tel. 0900 431 33 33
tel. 431 62 88
tel. 434 81 39
tel. 0800 04 32
tel. 432 34 32
tel. 0900 9200
tel. 0900 9200
tel. 435 33 53
tel. 475 57 55
tel. 485 31 00
tel. 481 58 58
tel. 481 81 81
tel. 0900 6080100
tel. 476 06 61
tel. 475 74 55
tel. 737 02 81
tel. 432 54 55
tel. 481 70 98
tel. 0800 90 09
tel. 0900 07 67
tel. 432 01 22
tel. 0900 9200
tel. 432 75 27
tel. 852 01 11
tel. 06 245 428 60
tel. 0900 88 44
tel. 435 88 08
tel. 487 20 00

donk en KunstConstructie die onderzoekt welke
bijdrage kunst en ontwerp kunnen leveren aan
de inbedding van energie-innovaties in de samenleving.
(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.

rijksmuseum twenthe (Lasondersingel 129-131)
Vanaf 30 juni: peter Zegveld – wat beweegt;
Grote overzichttentoonstelling met interactieve
installaties vol geluid en beweging van Peter
Zegveld.
t/m 25 augustus: 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
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 1 september: een Zomer lang spelen;
Spannende, speelse installaties die zorgen voor
verbazing en een grote glimlach.
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 allerlei doeactiviteiten. Het volledige
programma vind je op: www.demuseumfabriek.nl.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

bezoekerscentrum lammerinkswönner (Ledeboerpark)
Tot juli: de wilde bij op bezoek; In de tentoonstelling 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,
maandag t/m vrijdag 8.30 – 15.30 uur)
prismare (Roomweg)
t/m 12 juli: Expositie van Henriëtte eikenaar;
Schilderijen in olieverf, acryl en aquarel
t/m 15 juli: Expositie van leerlingen van het
luzac College; Schetsen, tekeningen en schilderijen.

tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
t/m 28 augustus: originals; twee experimentele
video installaties over de zoektocht van de kunstenaars Douwe Dijkstra en Jules van Hulst naar de
kern van culturele identiteit en het verlangen naar
saamhorigheid en rituelen die wij in onze westerse
maatschappij missen.
t/m 29 september: lost energy; Tentoonstelling
van de kunstenaars Elise Leusink, Reinier Kranen-

"............ De pagina 'Om te bewaren' zullen we niet in elke wijkkrant in 2019 plaatsen, dus wilt u de
pagina bewaren, knip deze dan uit! .........................................................................................................
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