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BIJ DE FOTO OP DE VOORKANT

Het beeld van kunstenaar André Boone, op de hoek van de Waalstraat/Vanekerstraat, is gemaakt naar

aanleiding van de vuurwerkramp van 13 mei 2000. Het heet ’Nomen Nescio’, dat betekent ’Ik weet de

naam niet’. 

De kunstenaar zegt over dit beeld het volgende: "Ik stel mij voor dat mensen vlak voor de ramp gezellig

buiten een kopje koffie of thee dronken. De ontploffingen verstoorden dit vredige tafereel. Mensen vluch-

ten weg, maar het kopje blijft omgevallen liggen. De volgende dag is de vogel op het kopje de eerste die

terugkeert. De vogel laat zien dat de natuur kort na de ramp weer bezit neemt van de plek. De tijd, het

leven gaat door. Een gebeurtenis als de vuurwerkramp is zeer ingrijpend. Mensen worden plotseling uit

hun leven van alledag gerukt. Dat ene moment, die overgang tussen het leven van alledag en het 

plotseling daaruit weggerukt zijn, is ongrijpbaar en niet in woorden uit te drukken: ‘Nomen Nescio’."
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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. 



wijkkrant noord wijkkrant noord

2 3

ENScHEDE NOORD BElOONT WIJKOVERSTIJGENDE INITIATIEVEN

Initiatiefkracht is niet nieuw. Het betreft het

‘wijkbudget’ voor initiatieven die het wijkni-

veau overstijgen. Jaarlijks is er voor dat

soort initiatieven in Enschede Noord een

budget van circa 30.000 euro beschikbaar.

De Commissie Initiatiefkracht - bestaande

uit inwoners van de verschillende wijken -

kent bijdragen toe aan initiatieven die zich

melden.

De commissie is expliciet op zoek naar

nieuwe ideeën, met een wijkoverstijgend

karakter. Het initiatief dient betrekking te

hebben op stadsdeel Noord en daar gewor-

teld te zijn. Ook dient duidelijk te zijn waar-

voor een bijdrage van Initiatiefkracht wordt

gevraagd, en welke hulp wellicht nodig is.

Voorwaarden voor de aard van het idee zijn

terug te lezen op www.jijmaaktdebuurt.nl.

presentatie-avond initiatiefkracht noord op 15 oktober 2019

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

wijkoverstijgende ideeën die leven in Enschede Noord. Op 15 oktober biedt ze bij het nieuwe Theater

Mystiek bij Spinnerij Oosterveld (Rigtersbleek Zandvoort 10) het podium aan initiatiefnemers die daar

hun verhaal kunnen doen om in aanmerking te komen voor de bijdrage.

Eerder dit jaar deed de commissie dat voor het eerst met een open ‘presentatie-avond’. Tijdens die avond

werden elf initiatieven - divers van aard en verspreid door Noord - beloond met een startbijdrage variërend

van 500 tot 2.500 euro. De avond was een groot succes en krijgt daarom een vervolg.

Op 15 oktober kunnen nieuwe initiatiefnemers hun idee presenteren en hun hulpvraag stellen, de 

commissieleden stellen op hun beurt verhelderende vragen - en ook het aanwezige publiek kan dat doen.

Na de presentaties vindt er een stemronde plaats, waarbij zowel de commissie als het publiek een stem

heeft. De initiatieven die het meest tot de verbeelding spreken krijgen een startbijdrage van maximaal

2.500 euro.

Wil je deze avond aanwezig zijn als publiek of heb je hulp te bieden aan initiatiefnemers? Dan ben je

van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij Saskia van Dijk via s.v.dijk@enschede.nl.
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BEWONERSFESTIVAl ENScHEDE NOORD
? Door Titia van Hooijdonk

Op 6 juli werd in Mekkelholt, Roombeek en Deppenbroek voor de vierde keer het Bewonersfestival 

gehouden. Bewoners en organisaties in de wijk lieten zien wat ze te bieden hebben en wat ze voor elkaar

kunnen betekenen. De dag stond in het teken van verbinden. Het festival vond op meerdere plekken in

de wijk plaats, de startlocatie was TETEM.

een opening vol verbinding

Alle aanwezigen werden welkom geheten door

kunstenares Willemijn Calis, die toelichting gaf

over augmented reality, een computertechniek

waarbij elementen worden toegevoegd aan een

beeld van de werkelijkheid. Junior stadsdichter

Githe Seegers droeg twee gedichten voor over

eten en vriendschap. Hierna werd de officiële 

opening verricht door Arjan Kampman. Hij voelt

zich verbonden met dit Bewonersfestival als bewo-

ner van Enschede Noord en wethouder van o.a.

emancipatie en transformatie sociaal domein.

Het shantykoor 1plus1is3, dat bestaat uit mensen

met en zonder handicap, zong een aantal 

nummers en verder was er een bijzonder optreden

van het Forumtheater. In hun opvoering stond juist

de angst voor verbinding centraal.

verschillende presentaties en optredens

In TETEM werden verschillende presentaties over

de stad Enschede vertoond. Verder was er een

workshop lappendekens maken en waren er 

optredens van leerlingen van de Roombeekschool

en dansers van Adindans. Iedereen werd goed

verzorgd met internationale hapjes, drankjes 

en fruit. Hierna leidde buurtgids Jerry Kroezen 

de aanwezigen naar het Roombekerveld en het

Deppenveld.

roombekerveld en deppenveld

Op het Roombekerveld presenteerden nieuwe 

ondernemers en bedrijven zich. Op het Deppen-

veld konden kinderen helemaal losgaan, er waren

allerlei springkussens geplaatst. Verder waren er

verschillende informatieve kraampjes aanwezig en

voerden leerlingen van de Bonifatiusschool een

rap van Mark de Greef op. Willemijn Calis was ook

hier aanwezig met augmented reality en iedereen

kon genieten van een optreden van popkoor 

Liberation. Voor het slot van de dag bracht Jerry

Kroezen iedereen naar Beien aan de Meeuwen-

staat.

een smakelijke en muzikale afsluiting

Het onderdeel bij Beien begon met een optreden

van popkoor Liberation. Er waren heerlijke 

cocktails van het Beien Kooklab en multiculti 

hapjes van Power Noord. Vanaf 18.00 uur was er

soep met brood en muziek. De avond werd 

afgesloten met een gezellig samenzijn.

Het was een actieve dag waarop volop nieuwe

contacten en verbindingen gelegd zijn!

Foto’s Jan van Cooten
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NATIONAlE VRIJWIllIGERSDAG

WIJKWIJZER NOORD

Jaarlijks worden landelijk op 7 december vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens de Nationale Vrijwilli-

gersdag. De Gemeente Enschede en M-Pact organiseren op deze dag een evenement om een blijk van

waardering te geven aan al die vrijwilligers die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede

doelen. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 7 december in theater Prismare aan de Roomweg

van 12.30 tot 17.00 uur. De Enschedese vrijwilligers kunnen een inspirerende middag verwachten met

een dynamisch programma en leuke verrassingen. Het programma is binnenkort via www.m-pact.nl of

via de M-Pact social media kanalen te vinden. Aanmelden voor deze dag kan via de site: www.m-pact.nl

enschedese vrijwilligersprijs 2019

Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag van 2018 is

het al aangekondigd: De komst van de Ensche-

dese Vrijwilligersprijs 2019. Enschede kent vele 

organisaties, instellingen en verenigingen die zich

elk op hun eigen manier vrijwillig inzetten. De 

Enschedese Vrijwilligersprijs 2019 is bedoeld voor

organisaties, instellingen of verenigingen die op

een bijzondere manier met haar vrijwilligers om-

gaan. Tot begin september was er de mogelijkheid

organisaties, stichtingen en verenigingen aan te

melden voor deze Enschedese Vrijwilligers Prijs.

vijf genomineerden

De jury heeft inmiddels vijf genomineerden gese-

lecteerd uit de inzendingen. Dit betekent dat deze

genomineerde instanties/organisaties/verenigin-

gen in aanmerking komen voor de eerste, tweede

of derde prijs. Deze worden bekend gemaakt 

tijdens ‘De nationale dag van de vrijwilliger’ op 

zaterdag 7 december.

Genomineerd zijn: Buurtbemiddeling Enschede,

Huis van Verhalen, Stichting MOVE Enschede,

Stichting Present, Smiley Stroinkslanden . 

Er kan tot zondag 1 december gestemd worden op

uw/jouw favoriet via de link op de website www.

m-pact.nl. Daarna sluiten de lijnen en hoor je op

de Nationale Vrijwilligersdag 2019 wie uiteindelijk

gewonnen heeft!

Zit u ook wel eens met een vraag of probleem waarbij u niet weet waar 

u terecht kunt? De wijkwijzer biedt een helpende hand bij alledaagse 

vragen.

Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het zoeken van hulp in huishouden of tuin, bij

klusjes of vervoer, hulp bij het invullen van een formulier, beter inzicht 

krijgen in uw financiën, vragen rondom de opvoeding van uw kinderen,

zoeken van vrijwilligerswerk of aansluiting krijgen bij een activiteitengroep.

Waar u ook mee zit de vrijwilligers, van de wijkwijzer Noord zitten twee

keer per week voor u klaar voor informatie en advies. Loop gerust eens

binnen, dat kan ook voor een gezellig praatje. 

Bij ons staat de koffie altijd klaar!

Een wisselende samenstelling van vrijwilligers en professionals is aanwezig tijdens de inlooptijden. 

Wij zijn te vinden in het gebouw van Beien aan de Meeuwenstraat 160 op:

· Maandag van 9.30 uur tot 12.30 uur

· Donderdag van 11.00 uur tot 14.00 uur 

Contact via email: wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl

Digitaal: Via www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer.

informatiepunt voor uiteenlopende vragen
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? Door Titia van Hooijdonk

Sinds begin juli bevindt zich bij de moestuin van het Onderwijscentrum het Roessingh (OCR) een 

bijzonder 5-sterren bijen- en insectenhotel. Dit hotel is het resultaat van een samenwerking tussen het

OCR, vrijwilligers van de Viermarken en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

bijen in gevaar

De leerlingen van het OCR hadden een speciale

reden om dit te doen: eerder hadden zij van twee

vrijwilligers van het IVN van alles geleerd over

wilde bijen. Zo hoorden zij dat de Nederlandse

wilde bijen in gevaar zijn, de helft van alle 358 

bijensoorten is bedreigd. En dat terwijl ze zo 

belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Een

groot deel van de gewassen die we eten is afhan-

kelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Ook op de ecologische moestuin van de Viermar-

ken verrichten ze belangrijk werk, daarom is deze

partij ook betrokken bij dit initiatief.

een bijzondere samenwerking

Dankzij een subsidie van Natuur en Milieu 

Overijssel hebben de Viermarken, OCR en IVN

samen een bijzonder 5-sterren bijenhotel kunnen

bouwen. En aangezien dit hotel zich op het terrein

van het Onderwijscentrum het Roessingh bevindt,

is het niet alleen een nuttig onderkomen voor de

bijen en andere insecten, maar heeft het ook een

belangrijke educatieve waarde voor het OCR.

een mooie indruk

Toen ik het bijenhotel bezocht, kreeg ik een mooie

en goede indruk. Het viel me op dat ik de bijen niet

gelijk kon vinden, mij werd uitgelegd dat die komen

als er iets te halen valt in de moestuin die er vlakbij

zit. Mooi om te zien vond ik dat de leerlingen van

het OCR, die er weken aan hebben gewerkt, het

bijenhotel versierd hebben met een groot hart met

hun namen erop.
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KINDERBOERDERIJ NOORD
? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

schaapskooi en knuffelhoek gereed

Er is hard gewerkt aan de schaapskooi. Tussen

het struikgewas is het resultaat al goed zichtbaar.

Het is een prachtig gebouwtje geworden. 

Vooral Bennie Hulscher heeft er vele uren in 

gestopt. Met een bruggetje is de schaapskooi 

verbonden met de jeugdtuin. Zo kunnen de 

tuindertjes daar schuilen en naar de schapen 

kijken.

Ook de nieuwe knuffelhoek is gereed. Jonge 

bezoekers kunnen in de grote stal konijnen aaien.

Een mooi bankje is geplaatst waar de kleintjes op

kunnen zitten. In de oude knuffelhoek lopen nu de

cavia’s rond. Hun oude hok is zo oud, dat deze 

afgebroken wordt.

schapen logeren in lonneker

De Lonneker dorpsraad heeft zich al enige tijd 

geleden ontfermd over een weitje bij de ingang van

het dorp en dit mooi opgeknapt. Om het mooi te

houden, mochten de schapen van de boerderij

daar komen grazen. Dat kwam goed uit, want de

boerderij kwam in de vakantie weiden tekort. 

Enkele schapen waren ernstig ziek geworden en

op advies van de dierenarts moesten de anderen

elders geweid worden. Dat werd dus het dorp op

de bult. De ziekte is inmiddels voorbij en de kudde

is weer gezond. Twee lammetjes en een schaap

hebben de ziekte helaas niet overleefd.

renovatieplannen

Het bestuur is samen met de beheerders druk

bezig met plannen om de boerderij te renoveren.

Plan is om het woonhuis op te knappen, de 

educatieve ruimte anders in te richten en de 

boerderij aardgasloos te maken. Dat heeft wel de

nodige voeten in de aarde. Het bestuur is de 

kosten in beeld aan het brengen om de juiste 

keuzes te maken en om fondsen te werven.
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WIE WAT WAAR

koude oorlog wandelingen

Tussen 1945 en 1991 vond een wereldoorlog

plaats waarin geen schot werd gelost. Deze gewa-

pende vrede tussen twee machtsblokken hield de

wereld in zijn greep. Op een authentieke locatie,

de voormalige Vliegbasis Twenthe, kan die oorlog

nog steeds gevoeld worden. Een wandeling van

ca. 2,5 uur, onder leiding van een gids, voert u

langs iconische shelters, bunkers, historische rol-

banen en geeft zicht op een onderkomen van een

vliegtuigsquadron. 

Op de volgende dagen worden wandelingen 

gehouden: zondag 20 okt., zaterdag 2 nov., 

zondag 17 nov., zaterdag 30 nov. De wandelingen

beginnen om 14.30 uur. Vertrekpunt: Koude 

Oorlog Centrum, (gebouw C13, Deventerhek),

Vliegveldweg 345. De kosten van deelname zijn 

5 euro per persoon. Deelnemers kunnen zich tot 

2 dagen voor de wandeling aanmelden via koude-

oorlogcentrum@gmail.com. Voor meer informatie

zie ook: www.koc-info.nl

macula Café voor visueel beperkten

Op vrijdag 8 november is er weer een Macula Café

in Enschede. De inloop is vanaf 10 uur en we 

sluiten rond 12 uur. Het adres is speeltuin Voorts-

weg aan de Voortsweg 225 (te bereiken met bus-

lijn 2, halte Het Voortman). Voor de koffie en thee

wordt een bijdrage van €1,- gevraagd. Voor ideeën

en vragen kunt u contact opnemen door een mail

te sturen naar: Lidy Barelds barelds6@home.nl. 

U kunt ons ook bellen: Lidy Barelds: 06-493 252

71, Karen de Wever: 06-236 363 61.

FC twente soccer Camp bij avanti wilskracht

in herfstvakantie

FC Twente organiseert tijdens de herfstvakantie

een FC Twente Soccer Camp voor jongens en

meisjes van 6 t/m 15 jaar. Het Soccer Camp vindt

van dinsdag 22 t/m donderdag 24 oktober plaats

op het sportcomplex van Avanti Wilskracht in En-

schede. Alle trainingen van het driedaagse Soccer

Camp zijn dagelijks van 9.00-15.00 uur. Voetbal-

plezier vormt het belangrijkste uitgangspunt. Naast

afwisselende en vernieuwende trainingsvormen,

ontvangen deelnemende kinderen twee wedstrijd-

kaarten voor een thuiswedstrijd van FC Twente.

Na afloop mogen alle kinderen hun eigen 

FC Twente Soccer Camps-tenue houden en 

ontvangen ze een certificaat als blijvende herinne-

ring. Inschrijven voor het FC Twente Soccer Camp

kan via www.fctwente.nl/soccercamps.

activiteiten bij speeltuin voortsweg

Rikie Leusink en Klasien Molenhorst organiseren

samen met een aantal vrijwilligers verschillende

activiteiten in speeltuingebouw Voortsweg:

Bloemschikken op de vrijdagen 15 november en

16 december van 13.30 – 16.00 uur. Kosten: 17,50

euro.

Brunch op vrijdag 18 oktober en 22 november van

12.00 – 14.00 uur. Kosten: 9,00 euro.

Kerstdiner op vrijdag 20 december van 16.00 –

18.00 uur. Kosten: 10,00 euro.

Inlichtingen en opgave bij Rikie Leusink, tel. 053

430 25 37 of 06-205 759 05.

aerobic en stepaerobic

Wij zijn verhuisd! De locatie in het Kompas aan de

Lijsterstraat 11 hebben wij per 1 oktober 2019 

verlaten! Ons nieuwe adres is gevestigd in 

Twekkelerveld: Van Limborchstraat 33 – 35. 

Hier is iedereen natuurlijk weer van harte welkom.

De tijden zijn:

Maandag 19.15 – 20.15 uur aerobic

Dinsdag 20.00 – 21.00 uur aerobic

Donderdag 19.15 – 20.15 uur step aerobic

Kom gerust even langs om te kijken of om meer

informatie te vragen. Telefonisch ben ik bereikbaar

na 18.00 uur op nummer 06-151 330 27 of mail

even naar Ine Welman: i.welman81@gmail.com.

kenniscentrum weerbaarheid is verhuisd

Kenniscentrum Weerbaarheid gaat verder op een

andere locatie. De stichting, die onder meer trai-

ningen en cursussen in weerbaarheid en krijgskun-

sten geeft en bekend is van de Life Skills

trainingen, heeft jaren gewerkt vanuit het gebouw

Het Kompas. Sinds 30 september zitten wij in de

wijk Twekkelerveld. Het nieuwe adres is: Van Lim-

borchstraat 33, 7521 DS Enschede. Het telefoon-

nummer en mailadres zijn ongewijzigd gebleven

en zijn te vinden op onze website www.kcweer-

baarheid.nl. Graag zien we u ook op onze nieuwe

locatie terug!

de voorleesexpress is op zoek naar vrijwilligers

De VoorleesExpress is een activiteit van de 

Bibliotheek Enschede waarbij vrijwilligers onge-

veer 20 weken, wekelijks een uur, op bezoek gaan

bij gezinnen om zowel kinderen als ouders te laten

ervaren hoe belangrijk en leuk voorlezen is. Het is

de bedoeling dat ouders na 20 weken het voorle-

zen zelf voortzetten. Lijkt het jou leuk om als 

voorlezer bij te dragen aan een leuke en leerzame

ervaring voor kinderen? En vind je het leuk om met

gezinnen uit diverse culturen kennis te maken?

Geef je dan op bij de VoorleesExpress en stuur

een mail naar voorleesexpress@bibliotheeken-

schede.nl. Kijk voor meer informatie op www.

voorleesexpress.nl.

muziek en dans in Harmonie

Het Harmonie Orkest Twente, dat wekelijks 

repeteert in Prismare, bestaat 15 jaar. Op zondag-

middag 27 oktober om 14.30 uur zal dit lustrum

groots worden gevierd in het Wilminktheater in En-

schede. In een wervelende show wordt de wereld

van de (harmonie) muziek gecombineerd met de

wereld van de (ballroom) dans. Medewerking ver-

lenen: dansschool Dekker, leerlingen van de ba-

sisscholen Bonifatius en Menkotoren en zangeres

Natasja den Toom

Entree: 15 euro, kinderen t/m 15 jaar: 7,50 euro.

UITNODIGING VIJFJARIG JUBIlEUM cENTRUM AlTERNATIEVE 
GENEESKUNDE

Het centrum voor alternatieve geneeskunde is in

2014 opgericht in Enschede-Noord, Voortsweg

204 door Jolanda Nijenhuis. Inmiddels bestaat het

centrum vijf jaar en dit willen we

graag met u vieren. U bent dan

ook van harte welkom op zater-

dag 9 november van 14.00-

17.00 uur. Onder het genot van

een hapje en een drankje kunt u

ons vijfjarig jubileum meevieren.

Er zal die dag een infomarkt zijn.

Het centrum voor alternatieve

geneeskunde is een centrum

waar u terecht kunt voor uiteen-

lopende alternatieve zorg, welke

voor het grootste deel geheel of

gedeeltelijk wordt vergoed door

de zorgverzekeraar. De thera-

peuten, die verbonden zijn aan dit centrum, zijn

enthousiaste en vakkundige mensen, zoals o.a.

een osteopaat, homeopaat, acupuncturist, fysio-

therapeut, autismecoach en een

voedingscoach. Naast de ver-

schillende disciplines worden er

regelmatig cursussen, kijkdagen

en informatieavonden gehouden.

De kracht van het centrum is dat

de uiteenlopende alternatieve

zorg en kennis onder één dak zit

en waar nodig gewerkt wordt met

combinatiebehandelingen van

de diverse therapeuten. Voor

meer informatie kunt u contact

opnemen met Jolanda Nijenhuis

tel. 06-558 219 72.
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AcTIVITEITEN VAN HET HUIS VAN VERHAlEN

Handwerkochtend 

In de huiskamer van het Huis van Verhalen is er

elke woensdagochtend om 9.30 uur, de mogelijk-

heid om met elkaar te handwerken. Houd je van

handwerken en van ontmoeting, neem dan je brei-

werk, haakwerk of borduurwerk onder de arm en

schuif gezellig aan. Wij zorgen voor de thee/koffie

en wat lekkers. Van harte welkom om geïnspireerd

te worden en anderen te inspireren.

leesgroep economie – vierde seizoen 

Op maandag 30 september is in de huiskamer van

het Huis van Verhalen het vierde seizoen van onze

Leesgroep Economie begonnen. De volgende 

bijeenkomst is op maandag 21 oktober van 13.00

– 15.00 uur. Daarna elke veertien dagen, zelfde

tijd. De groep bestaat nu uit zeven personen, maar

er is ruimte voor nieuwe geïnteresseerden. We zijn

dit seizoen begonnen met het boek van Wouter

van Bergen – De kleine Piketty. Wilt u meer weten

over deze leesgroep, neem dan contact op via

mail: info@huisvanverhalenenschede.nl. of kijk bij 

Activiteiten > Leesgroep Economie op www.huis-

vanverhalenenschede.nl

enthousiaste vrijwilligers gezocht 

Het Huis van Verhalen bestaat mede door het 

enthousiasme van mensen die hun energie en tijd

vrijwillig ter beschikking stellen. Sommige vrijwilli-

gers zijn voor een paar uur per maand beschik-

baar, anderen voor een paar uur per week. Zoals

in elke organisatie vertrekken mensen of zijn 

minder beschikbaar. Daarom zijn wij op zoek naar

enthousiaste gastheren/gastvrouwen die, op roos-

terbasis, een of meerdere middagen per maand

beschikbaar zijn. Daarnaast zijn wij op zoek naar

een Coördinerend Kok voor de maandagavond.

Voor meer informatie zie onder: ‘vrijwilligers 

gezocht’ op www.huisvanverhalenenschede.nl

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 2 

november a.s. om 13.30 uur in de huiskamer van

het Huis van Verhalen aan de zijingang van 

Prismare, Roomweg 165c. Voor meer informatie:

telefonisch 053 43 16 288 of per mail: info@huis-

vanverhalenenschede.nl.
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JEUGD VIVA BIJ SPEElTUIN VOORTSWEG
‘als het maar vakantie is’

droomvangers en dubbele tekeningen

Binnen konden de kinderen creatief bezig zijn. Aan

een van de tafels werden ze geholpen om een

mooie droomvanger te maken, aan een andere

tafel werden tekeningen gemaakt. De resultaten

van beide tafels werden op een goed zichtbare

plek op de muur gehangen, zodat iedereen ze kon

bewonderen.

buiten beweging en behendigheidsspelen

Buiten mochten de kinderen zich uiteraard uitleven

in de reguliere speeltuin, daarnaast waren ook 

enkele speciale onderdelen toegevoegd. Net zoals

eerdere jaren was er een luchtkussen op het gras

geplaatst, hier vlakbij was een baan te vinden waar

je met een karretje snel naar beneden ging. Nieuw

dit jaar waren twee behendigheidsspelen. Bij het

ene kon je een kogel over een rolbaan laten 

glijden, die je op het juiste moment moest laten

vallen om zoveel mogelijk punten te halen. Het 

andere spel was een hindernisbiljart.

plannen voor de rest van de week

Op woensdag konden de kinderen ’s ochtends en

’s middags een workshop doen met het thema

‘Kunstenaar uit zichzelf’. Deze workshop werd ver-

zorgd door Concordia. Ze gingen hierbij schilderen

met natuurlijke materialen. Op donderdag kregen

de kinderen een sportieve activiteit: een 

voetbaldart.

eten en drinken

Wat betreft eten en drinken kwamen de kinderen

goed aan hun trekken. Voor drinken was gezorgd

in de vorm van ranja en de kinderen die tussen de

middag bleven kregen een lekker broodje worst.

Verder werd er binnen bij de ingang allerlei lekkers

verkocht voor een lage prijs.

Dankzij de hulp van veel vrijwilligers was de Jeugd

ViVa weer een leuke vakantie-invulling voor vele

schoolkinderen uit de buurt.

Op maandag 12 augustus was de start van alweer de 65e Jeugd ViVa bij Speeltuin Voortsweg, die deze

keer het thema ‘Als het maar vakantie is’ had. Er waren vandaag zo’n 65 kinderen aanwezig. Zowel 

binnen als buiten was leuke muziek te horen, wat zorgde voor een gezellige sfeer.

? Door Titia van Hooijdonk
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NIEUWS VAN POWER NOORD

BEWONERSPlATFORM DEPPENBROEK ZOEKT VERSTERKING

deelnemers gezocht voor een nieuwe activiteit

Bij Power Noord willen wij graag een nieuwe 

creatieve activiteit introduceren, namelijk het

vlechten, gipsen en painten van boompjes. 

Mooi als decoratie, maar ook leuk om bijvoorbeeld

cadeau te geven.

Deze activiteit zal bij voldoende aanmeldingen op

maandag tussen 9.00 en 11.00 uur plaatsvinden.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Power Noord.

Dit kan telefonisch: 053-737 02 81en via e-mail:

noord@centrumpower.nl Wij zitten in het Beien 

gebouw aan de Meeuwenstraat 160.

eten en gezondheid

Veel mensen vinden dat ze te zwaar zijn en willen

dat graag veranderen. Maar in je eentje is dat vaak

lastig en moeilijk vol te houden. Gulsah, een 

diëtiste uit Enschede Noord, heeft samen met

Power Noord een programma opgesteld om af te

vallen, gezonder te eten en meer energie te 

krijgen. Dit doe je niet alleen, maar samen met een

groep mensen uit je eigen wijk.

De groep komt in eerste instantie acht weken bij

elkaar. In die weken gaan we samen kijken naar

wat je eet, wat er anders kan, hoe je omgaat met

stress, of je voldoende beweegt, enz. We gaan

samen boodschappen doen, samen koken en

samen kijken hoe je actiever kunt worden en

vooral ook: leren van elkaar en elkaar helpen.

Daarna is er ruimte om als groep samen verder te

gaat. De wijkbudgetten betalen mee aan dit 

programma, omdat gezondheid belangrijk is voor

buurtbewoners. Er is een eigen bijdragen van 5

euro per keer.

De groep start op woensdag 16 oktober. Bij Power

Noord, Meeuwenstraat 160, acht keer op de

woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Lijkt het

je leuk om mee te doen; neem dan contact op met

Gulsah: info@nutry.nl / 06-129 414 32. Of loop

even binnen bij Power Noord.

Als je niet kunt op deze datum/tijd, maar wel 

interesse hebt geef je dan ook op en zeg wanneer

je wel kunt!

mannen zijn actief !

We hebben bij Power een kookgroep, speciaal

voor mannen… om samen te eten en ook eens

wat anders te leren koken. We koken heel divers;

kipkerrie en pasta carbonara, maar ook Turkse

dolma of stamppot. Het is heel gezellig, er doen nu

zes mannen mee, maar er is ruimte voor meer.

Dus….lijkt het je leuk om ook eens wat anders te

leren koken? Gezellig met mannen aan de slag te

gaan in de keuken en dit samen op te smikkelen?

Kom dan mee doen; we koken elke woensdag van

16 -18 uur in de keuken van Beien aan de 

Meeuwenstraat 160. Er is een eigen bijdrage van

2 tot 2,50 euro per keer.

En wat erbij komt, moet er natuurlijk weer af…onze

vrijwilliger Mattie daagt de mannen uit de buurt uit

om samen te gaan wandelen! Tijd en plek in 

overleg; bel anders eerst even en vraag naar 

Mattie: 053-737 02 81.

Het Bewonersplatform Deppenbroek is op zoek

naar bewoners die ons team willen versterken. Het

Bewonersplatform is een enthousiast team van 

actief betrokken bewoners uit de wijk. Wij richten

ons op het verbeteren van de leefbaarheid van de

wijk Deppenbroek en vinden daarbij de onderlinge

saamhorigheid een belangrijk thema. Je vindt ons

vaak bij activiteiten in de wijk, om met mensen in

gesprek te gaan over wat er leeft in de buurten. In

contact met de gemeente en instellingen proberen

we de belangen van de buurt te vertegenwoordigen.

Wij hebben verschillende vacatures te vervullen:

- Algemene leden die ons team versterken

- Een notulist

- Tweede voorzitter voor gedeeld voorzitterschap

Wat vragen wij:

· Betrokkenheid bij de wijk Deppenbroek

· Minimaal 2 uur per week beschikbaar voor het

oppakken van een activiteit of taak.

Het aantal uren is afhankelijk van de inzet waarbij

je betrokken bent. Soms vraagt het meer inzet!

· Een keer per maand deelname aan ons overleg.

Voor informatie zie onze website: wijkdeppen-

broek.nl

Wordt vrienden op Facebook: Bewonersplatform

Deppenbroek.

Voor informatie en reacties over de vacatures:

Kees Boot; mail camboot@hetnet.nl of info@wijk-

deppenbroek.nl
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RONDWANDElING DOOR ’T WAGElER

SPETTERENDE KORENDAG IN PRISMARE

koorcompetitie

De optredens van de koorcompetitie vonden plaats

in de sportzaal. Het eerste optreden was van

Shanty & Smartlappenkoor 1+1=3. Dit koor voor

mensen met en zonder handicap zong zeemans-

liedjes, waarbij de koorleden met de muziek en 

gebaren echt een verhaal vertelden. Dirigente

Jolke Schenkel gaf voorafgaand aan de liedjes

een interessante inleiding vanuit de scheepvaart-

geschiedenis. Het laatste koor dat ik meemaakte

was Vocal Group Musilon. Dit koor wist de kleine

hoeveelheid stemmen goed met elkaar te 

combineren. Op korendagprismare.nl vindt u een

overzicht van alle deelnemende koren op deze 

korendag.

De uiteindelijke winnaar van de koorcompetitie

was het koor Half Past Nine. Van harte gefelici-

teerd!

Onder leiding van Dirk Jan Wessels van de 

Viermarken kunt u op vrijdag 18 oktober meedoen

aan een rondwandeling over het landgoed. 

Er wordt aandacht besteed aan de geschiedenis

van dit mooie gebied en aan de wijze waarop de

Viermarken bijdraagt aan de herleving hiervan en

aan de biodiversiteit. We bekijken de graanakkers

bij ’t Lammerinkswönner, de vlasakker en de 

vroegere bleek. We bezoeken ook de ecologische

moestuin en de nieuwe kas van zorgboerderij De

Viermarken.

De start is in theeschenkerij De Oldenhof met

thee/koffie met iets lekkers, verzorgd door 

participanten van de Viermarken. Aan het eind

staan warme soep en stokbrood voor ons klaar,

verzorgd door vrijwilligers van de Stichting Beien

(BEwoners Initiatief Enschede Noord).

Datum en tijd: vrijdag 18 oktober 14.30 uur – 17.00

uur.

Adres: Theeschenkerij De Oldenhof. Van Heeks-

bleeklaan 25, 7522 LB Enschede. Bijdrage € 10.

Aanmelding bij Henny Kramers-Pals:

velt.twente@gmail.com

De wandeling wordt georganiseerd door de 

afdeling Twente van de Vereniging voor 

Ecologisch Leven, Koken en Tuinieren (Velt) in 

samenwerking met de Viermarken en Stichting

Beien.

Landgoed ’t Wageler, met daarin de Viermarken en het Ledeboerpark, is een fraaie historische parel in

Enschede-Noord.

? Door Titia van Hooijdonk

Op 21 september werd in Prismare voor de zevende maal de Korendag gehouden, waarbij dit jaar acht

koren deelnamen aan de koorcompetitie en zeven koren een ‘gewoon’ optreden gaven in de theaterzaal

van Prismare. Naast de kooroptredens werden er twee workshops gegeven: ‘Vocale training lichte 

muziek’ en ‘Presentatie en communicatie’. Mensen konden zichzelf laten tekenen door sneltekenaar/

cartoonist Radboud Wanders en in de hal gaf zanger Rudy Bax alles een muzikale omlijsting.

Theeschenkerij de Oldenhof
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VANUIT DE BASISScHOlENKOM EENS KIJKEN BIJ DE MOESTUIN VAN BEIEN

enschedese schoolvereniging krijgt bezoek van anwb streetwise

Op vrijdag 13 september heeft op de Enschedese Schoolvereniging het verkeersproject Streetwise

plaatsgevonden. Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma

voor alle leerlingen van de basisschool. Streetwise wordt mogelijk gemaakt door de ANWB en heeft als

doel om de zelfredzaamheid van kinderen in het verkeer te bevorderen. Professionele instructeurs zijn

die dag naar de ESV gekomen en hebben verkeerstrainingen op maat verzorgd.

De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen redden in het verkeer en

daarom wordt Streetwise door de gemeente gesubsidieerd. Wethouder Jeroen Diepemaat is op de En-

schedese Schoolvereniging langs geweest om te kijken naar de activiteiten en hij heeft de leerlingen

verteld over het belang van verkeerslessen op school en het dragen van een fietshelm. 

Alle kinderen van de groepen 3 en 4 kregen een fietshelm. De helmen zijn mede mogelijk gemaakt door

de Edwin van der Sar Foundation. De van der Sar Foundation realiseert projecten ter ondersteuning van

mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie.

Het was een gezellige, leerzame dag op de Enschedese Schoolvereniging.

Door de tuincommissie van Beien: Henny Kramers, Wilma Quak en Els de Graaf

Beien staat voor Bewoners Initiatief Enschede Noord. Het is een platform voor allerlei initiatieven die van

onderaf en vanuit de wijk ontstaan. In het pand van Beien aan de Meeuwenstraat 160 vinden activiteiten

plaats die de wijk socialer, duurzamer en hechter maken. Eén van die activiteiten is de moestuin.

Een stuk schoolplein aan de kant van de Buizerd-

straat is in 2015 van tuingrond voorzien en 

veranderd van een modderpoel in een fijne plek

met groenten, kruiden, fruit en bloemen. 

Een enthousiaste groep vrijwilligers zorgt voor de

beplanting en het onderhoud. Het is een diverse

(internationale!) groep van uiteenlopende leeftijd,

die ook zo nu en dan samen iets gezelligs doet:

samen eten of op een zaterdag een grotere tuin-

klus.

We laten graag de moestuin zien en zijn daarvoor

open op woensdag van drie tot half vijf. 

We verkopen dan ook biologische groenten, 

kruiden en zelfgemaakte jam. Vrijwel alle groenten

en kruiden wordt vers geplukt of geknipt. 

We hebben ook bijzondere soorten die je niet in de

winkel kunt kopen. Bijvoorbeeld de groenten 

snijbiet, palmkool, Nieuw-Zeelandse spinazie, 

zomerpostelein en de kruiden verveine, bonekruid,

lavas, salie, bloedzuring en Franse dragon. Verder

kunnen we je laten zien hoe we ons groenafval 

fermenteren en daardoor vrijwel volledig recyclen.

Deze zogenoemde Bokashi is onze voornaamste

bemesting.

Elke week verschijnt de nieuwsbrief van de 

moestuin van Beien met de recente prijslijst en om

de week een recept. De andere week vertellen we

over het wel en wee van onze tuin. Deze nieuws-

brief wordt op aanvraag bij moestuin@beien.nl

gratis toegestuurd.

Een veel voorkomende klacht is de overbelasting

van de peesplaat onder de voet, in de volksmond

ook wel hielspoor genoemd. Doordat de voetboog

verder inzakt tijdens het lopen, wordt de peesplaat

die de achtervoet verbindt met de voorvoet flink 

uitgerekt.

In sommige gevallen herstelt deze peesplaat zich

weer als je op goede, stevige schoenen gaat

lopen. Wat er echter ook vaak gebeurt, is dat het

lichaam de klachten niet vanzelf kan opheffen. 

Dit kan zelfs leiden tot het ontstaan van extra

klachten in de voeten en benen. In dit soort 

gevallen is het handig een podotherapeut in te

schakelen. Deze kan vaak met een goed schoen-

advies uw klachten verminderen. Mocht dit onvol-

doende blijken, dan kunnen er podotherapeutische

zolen en/of oefeningen worden meegegeven.

Mocht u willen weten of podotherapie voor u een

optie is, neem dan contact op met telefoonnummer

085-888 57 93 of mail naar info@podoservices.nl.

Uw adres voor voetzorg: Moutlaan 2 (achter de

Jumbo).

Veel mensen lopen in de zomer op slippers en open schoenen. Doordat deze schoenen slapper zijn,

wordt er veel van de voeten gevraagd.

NA-DE-ZOMER KlAcHTEN BIJ DE PODOTHERAPEUT



wijkkrant noord wijkkrant noord

24 25

EEN MINIBOSJE IN MEKKElHOlTTENTOONSTEllINGSAGENDA

wat is een minibosje?

Een minibosje is ongeveer zo groot als een tennis-

baan en er worden wel 600 jonge boompjes 

geplant. Een minibosje zorgt voor meer groen in

de wijk, geeft een beter stadsklimaat en helpt bij

de opvang van regenwater. Ook hebben minibos-

jes een educatief doel. Leerlingen van de buurt-

school helpen mee met het planten van het bosje

en ze krijgen ook natuurlessen in het buitenklaslo-

kaal dat bij het bosje wordt gemaakt. 

Leerlingen kunnen ook zelf onderzoekjes doen, 

bijvoorbeeld meten hoe snel verschillende 

boompjes groeien of tellen hoeveel beestjes er in

het jonge bos gaan leven. Natuureducatie-

organisatie IVN heeft hiervoor mooie lespakketten

ontwikkeld. 

wil je op de hoogte blijven of meedoen?

Vind je groen in de wijk ook belangrijk en zou je

willen helpen met bijvoorbeeld het aanplanten

en/of met de natuurlessen, of wil je gewoon op de

hoogte blijven? Je bent van harte welkom! 

Stuur even een mailtje naar info@beien.nl. 

Dan nemen we contact met je op en krijg je 

informatie over de verdere ontwikkeling van het 

Minibosje in Mekkelholt.

Door de initiatiefgroep van Beien: Els de Graaf, Wilma Quak, Anastassia Solovieva en Ellen van Oost

Plan voor minibosje bij op het schoolplein bij Beien:

In Enschede komen twee minibosjes, ook wel “Tiny Forests” genoemd. Eén van de minibosjes komt op

een deel van het schoolplein voor het oude schoolpand waarin het bewonersbedrijf Beien is gevestigd

aan de Meeuwenstraat 160. Het minibosje komt aan de kant van de Hulsmaatstraat te liggen. Beien

heeft samen met basisschool Het Zeggelt een plan voor een minibosje ontwikkeld. Op 16 september

maakte de wethouder Jurgen van Houdt bekend dat het plan van Beien is geselecteerd om uitgevoerd

te worden (zie schets hieronder). De uitvoering vindt mogelijk al in november plaats, maar het kan ook

maart volgend jaar worden.

rijksmuseum twenthe (Lasondersingel 129-131)

t/m 19 januari: tischbein en de ontdekking van

het gevoel; overzichtstentoonstelling van het werk

van de 18e eeuwse portretschilder Tischbein. 

In samenwerking met Paleis het Loo en de Gemäl-

degalerie Alte Meister in Kassel.

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 27 oktober: op sterrenjacht in de museum-

fabriek; iedere dag om 13.00 en 15.00 uur vinden

voorstellingen plaats in de sterrenkoepel in de hal

van het museum met de oudste, nog werkende

sterrenprojector (firma Zeiss in Jena 1924). Op de

website kun je een plek reserveren.

wunderkammer; Collectiepresentatie  over uit-

eenlopende thema’s zoals: Magisch Wit, Sagen en

Legenden, Kevers, Wereldreizigers, De Nacht,

Onderhuids en Draad.

In de makerspace is een uitgebreid programma

met shows, colleges, workshops en activiteiten.

Het volledige programma vind je op: www.demu-

seumfabriek.nl.

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

tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)

t/m 5 januari: slide to unlock; kunstenaar/foto-

graaf Sjoerd Knibbeler neemt het publiek mee

naar de oorsprong van de fotografie en geeft een

nieuwe invulling aan het fotogram.

t/m 17 november: Xenobodies in mutation; wat

betekent de continue uitwisseling van microben

tussen menselijke en niet-menselijke lichamen

voor onszelf en de natuur?

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

tis 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.

tentoonstellingsruimte arendsmanhuis (H.B.

Blijdensteinlaan 83)

Wisselende exposities (op eerste verdieping)

(Openingstijden: Elke zondagmiddag van 14.00 –

17.00 uur of op afspraak. Zie www.arendsman-

huis.nl)

prismare (Roomweg)

t/m 30 november: kunst van katoen; expositie

met werk van mensen met een beperking van het

Schenk Atelier.



wijkkrant noord

26
FoodFestival stoer voer

g.j. van Heekpark 24/25/26 mei 2019


