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BIJ DE FOTO OP DE VOOR- EN ACHTERKANT
Het kunstwerk De Bellenblazer, op de hoek Roomweg/ Lonnekerspoorlaan, is ontworpen door plaatselijk
kunstenaar Dorien Boekhout, de techniek van het kunstwerk is van Paul Klotz.
Het kunstwerk bestaat uit een rode figuur van zes meter hoog en een oranje figuur van ruim drie meter
hoog. Ook is er een paarse kat afgebeeld. De figuren blazen zeepbellen de wijk in, waarbij er al enkele
op de grond ‘liggen’ in het kunstwerk. De kleuren van de bellen boven de figuren veranderen met de
temperatuur van de buitenlucht mee. Bij koud weer worden zij blauw en bij zomerse temperaturen rood.
Ook heeft de wind invloed op de bollen. Wanneer het hard waait ‘vloeit’ er een kleur door de bollen die
de snelheid van de wind weergeeft. Boven op het kunstwerk is een camera geplaatst die bewegingen
van voorbijgangers registreert. Wanneer iemand voorbij loopt, maakt het kunstwerk een ploppend geluid,
het geluid van een zeepbel die uit elkaar spat.
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GESlAAGDE EERSTE EDITIE lAMPIONNENTOCHT
Op vrijdag 8 november werd in Enschede Noord de eerste Lampionnentocht georganiseerd op initiatief
van Ontmoetingscluster ‘t Wageler. Begonnen werd bij Kinderboerderij Noord, waar kinderen samen met
hun ouders/verzorgers een lampion gingen maken. Gracia van der Boon was erbij: “Er werden mooie
en vrolijke lampionnen gemaakt, versierd met lint en glitters. Eenmaal uitgeknutseld kregen de kinderen
een lampje en zagen alle lampionnen er fantastisch uit!”.

een muzikale tocht

De kinderen waren er om zeven uur helemaal
klaar voor om de straat op te gaan voor de Sint
Maarten Lampionnentocht. De opkomst was groot!
Met maar liefst zeventig kinderen en ouders/
verzorgers ging de tocht door de wijk Deppenbroek, op weg naar Liberein Ariënsstaete. Helaas
zonder Marchingband ‘Musica Futurum’: “Door
familieomstandigheden hebben ze, ook tot hun
eigen spijt, op het laatste moment, moeten
afzeggen. Desondanks werd het toch nog een
muzikale tocht. De kinderen zongen onderweg
namelijk samen allerlei Sint Maarten liedjes.”
jaarlijks event

Na een gezellige wandeling door de wijk kwam de
groep aan bij woonzorgcentrum Liberein Ariënsstaete. In de hal hebben de kinderen ook hier nog
een keer gezongen voor de ouderen. Zowel de
kinderen als de ouderen hebben genoten van deze
avond. Gracia: “We kijken terug op een zeer
geslaagde eerste editie, met een mooie opkomst
en positieve reacties. Het voornemen is om hier
een jaarlijks evenement van te maken. Hopelijk
mogen we volgend jaar nog meer kinderen verwelkomen en is de marchingband dan wel van de
partij.” Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van Initiatiefkracht Noord.
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GREEN FlAG AWARD VOOR ABRAHAM lEDEBOERPARK

? Door Titia van Hooijdonk

Het Abraham Ledeboerpark behoort volgens een verkiezing van de internationale organisatie Green
Flag Award tot de vijf mooiste parken ter wereld. Op 25 september ontving de parkcommissie hiervoor
De Green Flag Award.
de award al acht jaar maar volgens André moest
er meer bekendheid aan worden gegeven. Hij ziet
de award vooral als waardering voor de mensen
die in het park werken en als een keurmerk voor
openbaar groen. Als mensen de vlag zien hangen
weten ze dat het park aan bepaalde richtlijnen
voldoet.

kwaliteitsnormen en procedure voor een
green Flag award

Green Flag Award beoordeelt parken op een serie
internationale kwaliteitsnormen. Het gaat puur om
een keurmerk en niet om wie de beste is. De kwaliteitsnormen zijn onder andere: (natuurlijke)
uitstraling, gastvrijheid, maatschappelijke betrokkenheid, veiligheid, onderhoud en marketing.
Een park moet openbaar toegankelijk zijn, ook
voor minder validen. Duidelijk zichtbaar moet zijn
wat er in het park te doen is en waar je terecht kunt
als er iets aan de hand is. Een pluspunt is ook als
er informatie te vinden is over de geschiedenis van
het park. Verder moet er een managementplan
zijn.
Om in aanmerking te komen voor een Green Flag
Award moeten parken aangemeld worden, waarbij
jaarlijks een bedrag betaald wordt. Er zijn zeven
parken in Nederland met een Green Flag Award.
In de hele wereld zijn er meer dan 2000 parken in
15 landen met deze onderscheiding. Green Flag
komt oorspronkelijk uit Engeland.

In het geval van het Abraham Ledeboerpark was
de jury enthousiast over de indrukwekkende
toegangspoort, de libellen, de oude bomen in het
park en de vele activiteiten, waaronder leerzame
activiteiten voor kinderen in het bezoekerscentrum
Lammerinkswǒnner. Het park wordt verder goed
onderhouden, biedt mogelijkheden aan mensen
met een arbeidshandicap, biedt voldoende ruimte
aan alle lagen van de bevolking en heeft ruimte
voor allerhande activiteiten.
toekomstgerichte plannen

De Green Flag Award geeft het park zowel extra
verantwoordelijkheden als extra publiciteit.
Het Abraham Ledeboerpark is in 1956 geschonken
door de nazaten van Abraham Ledeboer aan de
gemeente Enschede. Het Abraham Ledeboerpark
wil samen met de andere parken in Enschede de
klimaatdoelen verder aanpakken. Als het park zo
doorgaat blijft het ook in de toekomst een plek
waar het goed toeven is!

vooral waardering voor mensen die in het park
werken

Ik sprak met André Hardiek, stadsdeelbeheerder
Zuid en jurylid binnen de Green Flag Award. André
was verantwoordelijk voor het aanvragen van de
award en het rondleiden van de jury. Het park had

De redactie van Wijkkrant Noord wenst alle lezers gezellige feestdagen en een voorspoedig 2020!
De eerstvolgende wijkkrant verschijnt begin februari. Sluitingsdatum kopij is 14 januari.
Heeft u nieuws te melden uit uw buurt, laat het ons weten via wijkkrantnoord@hotmail.com.
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ACTIEF IN EN VOOR DE WIJK DEPPENBROEK

Wil jij je inzetten voor onze mooie wijk Deppenbroek? Heb jij de tijd en vitaliteit om een bijdrage te leveren
aan de leefbaarheid in de wijk? Dat kan!
Het Bewonersplatform Deppenbroek is als een spin in het web in de wijk Deppenbroek. We ondersteunen
en adviseren de buurt, en bovenal initiëren en organiseren wij diverse activiteiten. Dit doen we met hulp
van inwoners uit de wijk die vrijwillig hun kennis, kunde, kwaliteit en energie inzetten. Verschillende
inwoners doen dit al met een paar uurtjes in de maand en met veel plezier.
Wat zoeken wij precies? Wij draaien de vraag liever om: wat zou jij willen en kunnen doen? Er zijn
namelijk tal van mogelijkheden. Nieuwe mensen bieden weer nieuwe kansen voor de wijk.
Voorbeelden van de diverse activiteiten die al georganiseerd worden vanuit of met ondersteuning vanuit
het Bewonersplatform:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarlijks het Bewonersfestival
Maandelijks de ‘Praattafel’ waar inwoners elkaar ontmoeten en inspireren
Spelletjesmiddagen
Activiteiten rond de feestdagen
Opschoonacties tegen zwerfafval in onze wijk
Maandelijks dansavonden in het Achtervoort
Sport- & beweegactiviteiten (i.s.m. Sportaal)
Activiteiten op locatie van Stichting Beien

meer leven & leefbaarheid

We zouden nog veel meer willen doen in onze wijk, voor alle bewoners. Dit kunnen we alleen doen met
enthousiaste en vrijwillige inzet van bewoners. Ben jij betrokken en wil jij ook een steentje bijdragen in
jouw wijk? Samen kunnen we dan nog meer leven en leefbaarheid creëren in Deppenbroek!
kom in actie

Ben je enthousiast? Nieuwsgierig? Ben je een kei in financiën, communicatie, organisatie, notuleren of
voorzitten of juist het creatieve brein voor nieuwe initiatieven? Wil jij in actie komen met, in en voor je
wijk? Neem dan eens contact met ons op om kennis te maken.
Samen kijken we dan wat jij leuk vindt om te doen en hoe we hier invulling aan kunnen gaan geven!
Iedereen is welkom om Deppenbroek een mooie, fijne, schone en leefbare wijk te houden!
info/contact

Martin van Rijs vrijwiliger@wijkdeppenbroek.nl
06-15656089
Meer info over wijk Deppenbroek en het Bewonersplatform is ook te vinden op deppenbroek.nl en
facebook.com/wijkdeppenbroek
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FlORISSANTE CIJFERS BIJ CVV ACHIllES

? Door Timo Oving, mediateam CVV Achilles

CVV Achilles kan, ondanks het wegvallen van de jongste jeugd, terugkijken op een financieel gezond
jaar. Dat zei voorzitter Han Deuzeman vrijdag 1 november op de algemene ledenvergadering van de
club.
nisbaan op het complex, waar het bedrijf FitValley
Outdoor clinics zal geven. Achilles wil met deze
samenwerking voor meer reuring op het complex
zorgen.

algemene ledenvergadering

Om de vergadering een feestelijk karakter te
geven had het bestuur de vergadering gepland op
de vrijdagavond in plaats van de traditionele maandagavond. Met succes: na afloop was het nog lang
gezellig!

nieuw bestuurslid en jubilarissen

Arjen Goudt (26), voetballer van het derde elftal,
werd benoemd tot bestuurslid algemene zaken.
Erelid Peter Schaapman (79) werd gehuldigd voor
70 jaar lidmaatschap. Zijn huldiging leverde naast
een applaus een staande ovatie op. De overige
jubilarissen waren oud-voorzitter Bert Barneveld,
Piet Scheer (60 jaar lid), Ben Deuzeman, Stef van
Dijk (50 jaar lid), huidig voorzitter Han Deuzeman,
Herman Engbers, Michel Haan (40 jaar lid), Ron
Boers en Ellen Doppen (25 jaar lid). Timo Oving
werd door de supportersvereniging benoemd tot
Achilleslid van het jaar.

Deuzeman opende traditioneel met gebed, daarna
werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruit
gekeken naar de nabije toekomst. Hoewel Achilles
veel jeugdleden zag vertrekken en daardoor de
subsidie van de gemeente fors afnam, toonde het
bestuur met trots florissante cijfers. Dat was niet
alleen te danken aan de goede kantineomzet,
maar had tevens te maken met de groei van de
seniorentak. Achilles kreeg er afgelopen zomer
drie elftallen bij.
samenwerking met ontmoetingsclusters

Deuzeman vertelde dat de samenwerking met de
ontmoetingsclusters zijn vruchten afwerpt en dat
Achilles de samenwerking het komende jaar wil
intensiveren. Hardloopgroep Espelopers is daar
een voorbeeld van. Deze groep traint en verzorgt
wekelijks clinics op en rondom het sportpark van
Achilles. In navolging hiervan komt er een hinder8
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KINDERBOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

als nieuw bestuurslid. Verder hebben Elly Bonke
en Frans Feil aangegeven beschikbaar te zijn voor
een volgende termijn. Alle wijkbewoners worden
van harte uitgenodigd. Aanmelding graag via
voorzitter@kinderboerderijnoord.nl.

knuffelhoek feestelijk geopend

Al een tijdje was de nieuwe knuffelhoek klaar.
Vele kinderen hebben al gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om nu ook binnen in de schuur de
konijnen te aaien en te knuffelen. Maar op zaterdag 26 oktober is de knuffelhoek op Kinderboerderij Noord feestelijk echt in gebruik genomen.
De knuffelhoek is financieel mogelijk gemaakt door
een bijdrage van de Ronde Tafel 18. Een uitgebreide delegatie van jong en oud heeft kunnen
zien hoe Lise en Eva het lint lostrokken en het
mooi versierde hok konden binnengaan. De konijnen in de knuffelhoek zijn twee Franse hangoren
en een Duitse hangoor.

Houthakochtenden

Wijkbewoners kunnen zich aanmelden voor houthakochtenden. De boerderij wil aan de slag met de
houtwal langs de Vanekerstraat. Geïnteresseerden
kunnen zich melden bij voorzitter@kinderboerderijnoord.nl. Of gewoon bij de beheerders.
oliebollen

Ook dit jaar zijn er weer oliebollen op oudjaarsdag!
Wees er vroeg bij, steun de boerderij en bestel per
e-mail bij info@kinderboerderijnoord.nl. Dit jaar
ook kalenders te koop met de mooiste foto’s van
de dieren op de boerderij!

moestuinen samen opgeschoond

De tuinders zijn druk in de weer geweest. In oktober zijn tijdens een tweetal werkochtenden drie
grote containers gevuld met troep van oude bouwsels en ander sloopafval Meer dan 25 mensen
hebben geholpen. Tussendoor even koffiedrinken
bij de kinderboerderij met ontvangst door vrijwilligers van de kinderboerderij met heerlijk appelgebak uit eigen boomgaard. Een prachtig samenzijn!
lampionoptocht geslaagd

Meer dan veertig kinderen deden met hun ouders
mee aan de Sint Maarten optocht van de kinderboerderij naar het woonzorgcentrum Ariënsstaete
aan de Lijsterstraat. Het was de eerste keer dat
dit werd georganiseerd en is zeker voor herhaling
vatbaar.
jaarvergadering

Op 16 december houdt de kinderboerderij haar
jaarvergadering. Hierin zal het bestuur terugblikken op het afgelopen jaar en ingaan op de
activiteiten in het komend jaar op en rondom de
boerderij. Ook draagt het bestuur Martijn Kruit voor
10

11

wijkkrant noord

wijkkrant noord

WIE WAT WAAR
bijzondere gebeurtenis. De uitvoering begint om
15.00 uur en de toegangsprijs kunt u zelf bepalen
door middel van een vrije geldelijke bijdrage.

kerstmarkt in Het achtervoort

Op zaterdag 14 december is er een gezellige
kerstmarkt in Het Achtervoort, Voortsweg 1. Met
kraampjes & muziek, hapjes & drankjes en een
kerstloterij. U bent hartelijk welkom van 12.00 –
17.00 uur.

Blokfluitles excelsior lonneker

Muziekvereniging Excelsior Lonneker is al meer
dan 100 jaar niet meer weg te denken uit het dorp
Lonneker. Wil jij ook graag deel uitmaken van deze
gezellige vereniging, maar weet je nog niet goed
welk instrument je wilt bespelen? Of heb je al wel
een keuze gemaakt, maar is het instrument nu nog
net even wat te groot of te lastig om te bespelen?
Begin dan op de blokfluit! 7 jaar is een mooie leeftijd om te starten met blokfluitlessen, maar oudere
leerlingen zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken
voor een proefles? Neem contact op via onze
website: www.excelsior-lonneker.nl.

kerst zangavond op zaterdag 14 december

Het Ger. Zangkoor Laus Deo houdt op zaterdag 14
december om 19.30 uur een kerst zangavond in
de Gereformeerde Kerk, Lasondersingel 18. Naast
Nederlandse werken zingen ze prachtige Engelse
bewerkingen en uiteraard het Halleluja van
Händel. Het orgel wordt bespeeld door Henk v.d.
Maten, trompet: Maurice van Dijk en fluit: Krista
van den Esker. Ook samenzang zal niet ontbreken
op deze avond. De entree is gratis met alleen een
collecte voor de onkosten. De kerk is open om
19.00 uur.

macula bijeenkomst op vrijdag 10 januari

Op vrijdag 10 januari is er weer een bijeenkomst
voor mensen met een oogaandoening in het speeltuingebouw Voortsweg, Voortsweg 225. Deze
bijeenkomst is bedoeld voor mensen die hinder
ondervinden van hun visuele beperking en daar
met lotgenoten over willen praten. Tevens proberen wij, Lidy en Karin, om als ervaringsdeskundigen al uw vragen te beantwoorden. Wij vragen
alleen een kleine vergoeding voor de koffie/thee.
Voor vragen kunt u contact met ons 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. De bijeenkomst duurt van 10 tot 12 uur in
de ochtend. U bent van harte welkom met uw
eventuele begeleider. De bushalte Het Voortman
lijn 2 ligt aan de overkant van de straat.
experimenteer met analoge fotografie en maak
je eigen fotogram

Tegenwoordig zie en gebruik je steeds meer
nieuwe technieken en mogelijkheden om foto’s te
maken. Gebruikte je vroeger een (zware) camera,
nu kan je smart phone alles en vaak nog beter.
Bij Tetem krijg je de kans ‘oude’ technieken te
combineren met nieuwe snufjes en ‘er op los te
experimenteren’. En goed nieuws: in deze inloopworkshop mag je je mobiele telefoon gewoon
meenemen. Kom langs en laat je verrassen door
het unieke resultaat! Tetem’s Exploring-Lab is
dagelijks van 13.30-16.30 geopend en gratis
toegankelijk. Fotogrammen maken is mogelijk
gedurende de looptijd van de tentoonstelling Slide
to Unlock t/m 5 januari 2020.

kerstconcert Brugger Zangers

Het mannenkoor De Brugger Zangers, onder
leiding van dirigent Carlo van den Beld, geeft op
woensdag 25 december (eerste kerstdag) zijn jaarlijkse kerstconcert in de Protestantse kerk,
Gronausestraat 1200 te Glanerbrug. De medewerking van mezzosopraan Anouk Snellink en
vocalgroup Multiple Voices staan garant voor een
12
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ACTIVITEITEN VAN HET HUIS VAN VERHAlEN
Opgeven zo spoedig mogelijk, want we zijn al snel
volgeboekt. Kosten € 5,00 p.p. Opgeven via openbuurtmaaltijd@gmail.com

Handwerkochtend

In de huiskamer van het Huis van Verhalen aan de
zijingang van Prismare, Roomweg 165c is er elke
woensdagochtend om 9.30 uur, de mogelijkheid
om met elkaar te handwerken. Houd je van handwerken en van ontmoeting, neem dan je breiwerk,
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.

enthousiaste vrijwilligers gezocht

Het Huis van Verhalen bestaat mede door het
enthousiasme van mensen die hun energie en tijd
vrijwillig ter beschikking stellen. Sommige vrijwilligers zijn voor een paar uur per maand beschikbaar, anderen voor een paar uur per week. Wij zijn
dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die ons team van de buurtmaaltijd op de maandagavond kunnen komen versterken. Daarnaast
zoeken wij gastvrouwen of gastheren voor de
inloopmiddagen die van dinsdag- t/m vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur worden georganiseerd.
Meer informatie op onze website www.huisvanverhalenenschede.nl. Interesse? Mail ons op
info@huisvanverhalenenschede.nl of bel ons op
ma, di- en do van 09.00 – 12.00 uur.

kerstmaaltijd voor de buurt

inlooprondleiding

Iedere eerste zaterdag van de maand organiseert
het Huis van Verhalen haar populaire inlooprondleiding Onze ervaren ambassadeurs vertellen u
tijdens een rondwandeling over de rijke historie
van Roombeek, over de vuurwerkramp en de
wederopbouw en laten u ontdekken wat deze wijk
zo bijzonder maakt. Van tevoren opgeven is niet
noodzakelijk, maar wel mogelijk via 053 – 431 62
88. Kosten € 6 p.p. (inclusief koffie/thee). Omdat
wij geen pinautomaat hebben, vragen wij u de
kosten voor de rondleiding contant te voldoen.

Op vrijdag 20 december organiseert het Huis van
Verhalen weer haar jaarlijkse kerstmaaltijd voor de
buurt. Bij de hoofdingang van Prismare wordt u
rond 17.45 uur door de midwinterhoornblazers uitgenodigd om aan tafel te gaan. In theater Prismare
staan de tafels feestelijk gedekt en wordt een heerlijk driegangen feestmaaltijd geserveerd, met
afsluitend koffie. Er is plaats voor 100 personen...

HET BUDGET ADVIES TEAM VAN AlIFA
Help, ik heb geen overzicht meer in mijn inkomsten en uitgaven!
Kan ik besparen op mijn uitgaven?
Hoe kom ik van mijn roodstand af?
Hoe ga ik om met geld?
Weet u even niet meer bij wie u uw vraag kunt stellen of zoekt u ondersteuning bij uw administratie?
Het Budget Advies Team van Alifa wordt uitgevoerd door wijkbewoners die zich vrijwillig inzetten om
mensen te ondersteunen bij een vraag rond hun financiën. De vrijwilligers kennen het netwerk en kunnen
uw situatie analyseren om zo tot het juiste advies te komen. Vaak is een overzicht van in- en uitgaven
voldoende om inzicht te krijgen over de financiële situatie. Soms kan het betekenen dat er meer gespecialiseerde hulp ingeschakeld wordt. Dit alles gebeurt geheel vrijblijvend.
Wilt u een vrijblijvend gesprek of wilt u zelf als vrijwilliger bij ons aan de slag?
Kom dan langs bij de Wijkwijzer Noord aan de Meeuwenstraat 160 op maandag van 9.30 – 12.30 uur
en donderdag van 11.00 – 14.00 uur of stuur een e-mail naar Budget Advies Teams Enschede:
bat@alifa.nl of bel: 053-480 12 00.
14
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SPEEDDATEN VOOR IEDEREEN!
niemand is alleen!

? Door Titia van Hooijdonk
Op 14 november hadden zes studenten verpleegkunde van Saxion, voor een opdracht van school, een
avond georganiseerd in Prismare. Deze avond droeg de titel ‘Speeddaten voor iedereen’, maar had in
tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, niet het doel om een date te scoren maar om aandacht
te besteden aan het verschijnsel eenzaamheid.

mensen kunnen zelfs sneller overlijden. Iedereen
kan eenzaam zijn en het komt voor bij alle leeftijden. Het meest komt het voor bij 85+ en bij
niet-westerse allochtonen.
tips tegen eenzaamheid

Voor mensen die eenzaam zijn is het verstandig
om hulp te zoeken. Dit kunnen ze doen bij de
huisarts of bij thuiszorgorganisaties, daarnaast
kunnen ze proberen om meer contacten te leggen
door activiteiten te ondernemen. Plekken waar dit
kan zijn bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, buurthuizen
en sportclubs. Op de website www.eenzaam.nl
staan veel tips tegen eenzaamheid.
presentatie en speeddaten

Een plek waar veel activiteiten te doen zijn is
Prismare, de studenten hielden hier op 14 november eerst een informatieve presentatie over
eenzaamheid. Vervolgens was het tijd voor het
speeddaten. We verdeelden ons in tweetallen,
waarna we elkaar in gesprekjes uitgebreid leerden
kennen. Voor de momenten dat we even geen
gespreksonderwerp hadden, waren er kletspotjes,
potjes waarin briefjes zaten met interessante
vragen.

wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid komt voor in twee soorten: emotioneel en sociaal. Iemand die emotioneel eenzaam
is mist een emotionele band met een persoon die
er eventueel eerder wel was, zoals een overleden
dierbare. Iemand die sociaal eenzaam is wil meer
contacten, maar het lukt hem of haar niet nieuwe
contacten te leggen.

een zinvolle bijeenkomst

Al vrij snel bleven de groepen niet beperkt tot
tweetallen en ging men met meer personen in
gesprek. Er werden veel nieuwe en soms emotionele contacten gelegd. Dit alles maakte het een
zinvolle bijeenkomst, waarbij we nuttige dingen te
weten zijn gekomen over eenzaamheid en we ons
netwerk uitgebreid hebben met nieuwe en gezellige contacten.

Eenzaamheid kan verschillende vervelende gevolgen hebben. Het kan de kwaliteit van leven bedreigen omdat mensen minder meedoen in de
samenleving. Het is slecht voor de gezondheid,
depressie is vaak een bijkomende klacht en

KERSTMARKT PRISMARE 12 DECEMBER
Op donderdag 12 december wordt er door Prismare en de gebruikers van Prismare van 16.30 – 20.00
uur een Kerstmarkt georganiseerd. Tijdens de kerstmarkt wordt Prismare omgetoverd tot een ‘Elfenstad’.
Kinderen van de Roombeekschool zullen als elfjes rondlopen op de kerstmarkt. Ze zullen de kerstman
helpen met het inpakken van de kerstcadeaus, de fotomomenten begeleiden van de bezoekende kinderen & de kerstman en op de kerstmarkt helpen bij de kraampjes.
16
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ZONNEBlOEMAFDElING ENSCHEDE NOORD ZOEKT BESTUURSlEDEN
(VOORZITTER & SECRETARIS)
De lokale Zonnebloemafdeling Enschede-Noord is hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bij voorkeur
mensen die vanuit hun beroep of achtergrond over bestuurlijke kennis of vaardigheden beschikken (maar
zelfs enthousiasme alleen is al een grote plus!). Bestuursleden ondersteunen de vrijwilligers die in de
regio actief zijn, coördineren diverse activiteiten en geven vorm aan het vernieuwde beleid van de
Zonnebloem in samenwerking met de regionale tak van de Zonnebloem.
met de inzet van vele vrijwilligers. Doordat de
nadruk steeds meer op kleinschalige en 1 op 1
activiteiten komt te liggen, zijn er steeds meer
vrijwilligers nodig.

mooie momenten

Mensen met een lichamelijke beperking mooie
momenten bezorgen. Dat is wat de Zonnebloemvrijwilligers doen. Ze gaan op bezoek en samen
eropuit en organiseren vakanties en activiteiten.
Zo heeft onze afdeling elk jaar een leuke bustocht
op het programma staan en is ook de kerstmiddag
een jaarlijks terugkerende bundel gezelligheid.
Maar ook kleinere 1 op 1 activiteiten, wensen zoals
een bezoekje aan een tuincentrum of even een
dagje de stad in maakt de Zonnebloem mogelijk

informatie of aanmelden?

Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil
je meer weten?
Neem dan contact op met S. Tiemersma, voorzitter, 06-51541779. Op www.zonnebloem.nl kun je
heel veel algemene informatie vinden.

INTERVOCAAl WINNAAR AWARD VOOR VERDRAAGZAAMHEID

? Door Titia van Hooijdonk

Op 16 november is op de Unesco-dag voor Verdraagzaamheid de Award voor Verdraagzaamheid
uitgereikt aan Wereldmuziekkoor IntervOcaal uit Enschede. Het koor repeteert wekelijks in Prismare.
De Award is een landelijk initiatief van de Stichting
Eén Land Eén Samenleving. IntervOcaal was
genomineerd namens Overijssel en is gekozen
omdat het multiculturele koor als motto heeft:
‘In een wereld waar angst voor ‘de ander’ steeds
meer wordt aangejaagd, is een tegengeluid op zijn
plaats’. Het koor telt vijftig leden, die samen twaalf
culturen uit de hele wereld vertegenwoordigen.
Zij brengen allemaal muziek uit hun eigen land
mee. Wereldmuziekkoor IntervOcaal won met 37%
van de stemmen.

WIJKWIJZER NOORD
informatiepunt voor uiteenlopende vragen

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

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 altijd voor een gezellig praatje.
Bij ons staat de koffie altijd klaar!
18

Contact via email: wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl Digitaal via www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer.
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ONDERDOMPElING IN TWENTS TIJDENS MUSEUMNACHT IN MUSEUMFABRIEK

? Door Titia van Hooijdonk

Op 12 oktober bezocht ik in het kader van de Museumnacht enkele onderdelen in De Museumfabriek.
Als eerste ging ik naar de zevende verdieping, waar je de Sterrenwacht kon bezoeken om in de telescoop
te kijken. In een ander gedeelte kon je hier de oudst werkende sterrenprojector bekijken. Voor de rest
van de avond vertrok ik naar het auditorium voor de activiteiten van het pop-up Twentehoes.
vertaling is verschenen. zoals Suske en Wiske,
Het lelijke eendje, Asterix en Obelix en Jip en
Janneke.

vier zines door kunstcollectief Beeldkeuken
en nog veel meer twents

Vanavond werkte het kunstcollectief Beeldkeuken
aan vier verschillende Twentse zines (afkorting van
magazine) die bezoekers gratis mochten meenemen. Enkele kunstenaars maakten een schilderij
en op een andere plek was het mogelijk tegeltjes
te beschilderen met Twentse spreuken. Een
Twentse conferencier vertelde een filosofisch grappig verhaal. Verder was er een kraam aanwezig
van de Kreenk (kring) vuur de Twentse Sproak.

kandidate the voice met liedjes in het twents

Een vroegere deelneemster aan The Voice trad
vanavond op met een aantal Twentse nummers.
Een daarvan was een vertaling van het lied ‘Stil in
mij’ van de groep Van Dik Hout. Bij het laatste
onderdeel dat ik heb meegemaakt droeg een
dame van het Twentehoes achtereenvolgens een
gedicht en een verhaal in het Twents voor.

verschillende optredens van het twentehoes

WEBSITE NODIG?
Heeft u een geweldig product, maar geen idee hoe u een website moet maken? Geen probleem!
Bij ‘Check it Media’ helpen wij u aan een mooie en betrouwbare website door middel van WordPress.
Andere services zijn o.a. website hosting en onderhoud. Ik ben Michel Diepeveen uit Enschede en
heb in 2015 dit bedrijf opgericht. Ik houd van duidelijkheid en zal dat dus altijd naar mijn klanten toe
zijn.
Ook houd ik van goede service en kunt u bij mij altijd terecht voor al uw vragen. Ik heb ervaring met
bedrijven zoals Twente Schuttingen en UNI10.
Interesse? Kijk snel op www.betaalbaresitemaken.nl
20

Het was een mooie Museumnacht waarop veel
interessante en leuke dingen te doen waren.

Het Twentehoes, waarbinnen organisaties die zich
met het Twents bezighouden actief zijn, verzorgde
een aantal optredens. Joop Weber, die eerder
voorzitter was van de Kreenk, vertelde een aantal
interessante zaken over het Nedersaksisch en het
Twents. Zo vertelde hij dat het Nedersaksisch
sinds 10 oktober 2018 niet meer een dialect maar
een officiële taal (sproak) is, met Twents als een
van de dialecten. Het blad van de Kreenk, de
Bodbreef, is dan ook volledig in het Twents. Joop
is een pleitbezorger van tweetalig onderwijs, als
docent kwam hij namelijk met kinderen uit Twentse
dorpen sneller in gesprek in het Twents dan in het
Nederlands. Grappig om te horen was dat er van
meerdere bekende strips en verhalen een Twentse
21
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VANUIT DE BASISSCHOlEN
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TENTOONSTEllINGSAGENDA
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GEZEllIGE KERSTBRUNCH BEIEN EN POWER NOORD
wunderkammer; Kleine tentoonstellingen over
uiteenlopende thema’s zoals: Magisch Wit, Sagen
en Legenden, Kevers, Wereldreizigers, De Nacht,
Onderhuids en Draad. Binnenkort komen er nog
zeven tentoonstellingen bij.
In de makerspace is een uitgebreid programma
met workshops en activiteiten. Het volledige
programma vind je op: www.demuseumfabriek.nl.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

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 Gemäldegalerie Alte Meister in Kassel.
t/m 16 februari: Berlin geisterbahn; fototentoonstelling van Fons Brasser met 118 foto’s van
vervallen en in onbruik geraakte stations en
perrons van de S-Bahn in toenmalig West-Berlijn.

tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
t/m 5 januari: slide to unlock; kunstenaar/fotograaf Sjoerd Knibbeler neemt het publiek mee
naar de oorsprong van de fotografie en geeft een
nieuwe invulling aan het fotogram.
t/m 16 februari: should i stay or should i go;
interactieve tentoonstelling met drie speelse en
sociale installaties die ons middels zang en eten
dichter tot elkaar brengen.
(Openingstijden: ma t/m zo 11.00 – 17.00 uur)
Gratis toegang
In het exploring-lab (dagelijks geopend van
13.30 – 16.30 uur) kunnen bezoekers van alle leeftijden aan de slag met innovatieve maakopdrachten die een centrale rol spelen in de
tentoonstellingen van Tetem.

ars longa, vita Brevis – De kunst is lang, het
leven kort; Negen hedendaagse kunstenaars
hebben een zaal ingericht met een keuze uit zeven
eeuwen kunst van het RMT, aangevuld met een
eigen werk dat permanent wordt toegevoegd aan
de collectie van RMT.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

tentoonstellingsruimte arendsmanhuis (H.B.
Blijdensteinlaan 83)
Wisselende exposities (op eerste verdieping)
(Openingstijden: Elke zondagmiddag van 14.00 –
17.00 uur of op afspraak. Zie www.arendsmanhuis.nl)

de museumfabriek (Het Rozendaal 11)
t/m 12 februari: Xperimenta; proefjes en experimenteren. Elke tweede woensdag van de maand
van 15.00 – 17.00 uur voor kinderen tussen 7 en
12 jaar. Een kindercollege door een echte wetenschapper en daarna aan de slag met proefjes en
activiteiten over het thema van het college (zie de
website).

Beien en Power Noord willen de buurtbewoners
graag uitnodigen voor een gezellige Kerstbrunch.
Dit jaar zijn we al vijf jaar actief aan de Meeuwenstraat 160 en steeds meer buurtbewoners weten
het gebouw te vinden; als vrijwilliger, als deelnemer aan één van de activiteiten of gewoon als
bezoeker in het gezellige café. Wekelijks wordt er
heerlijk gekookt, op maandag, dinsdag en donderdag kan er voor een klein prijsje worden geluncht.
Op donderdag 12 december is er een bijzondere
lunch: een overheerlijke uitgebreide kerstbrunch.
Buurtbewoners uit Enschede Noord zijn van harte
uitgenodigd om tussen 12.00 en 14.00 uur langs
te komen. Er zijn heerlijke hapjes en feestelijke
gerechtjes, gemaakt door de vrijwilligers van
Beien en Power. Ook horen er natuurlijk lekkere
drankjes en sfeervolle kerstmuziek bij! Er zijn geen
kosten aan verbonden.
Misschien vindt u het leuk om zelf ook iets bij te
dragen: een gerechtje, een versiering of misschien
zelfs muziek of een liedje? Dat zouden we erg op
prijs stellen. Laat het ons weten, liefst per mail:
info@beien.nl.
Fijne feestdagen en graag tot donderdag 12
december! Het vrijwilligersteam van Beien en
Power Noord

Beien en Power Noord zijn gesloten tijdens de
kerstvakantie van 21 december t/m 5 januari.

DISKOEVER MAAK- EN ONTDEKlAB IN DE MENKOTOREN
KOE leskisten lenen bij Diskoever om in hun eigen
groep te experimenteren met bijvoorbeeld
programmeren. Leerlingen en leerkrachten van
basisschool Menkotoren hebben vorig schooljaar
al kennis gemakt met een aantal materialen uit het
Diskoever lab. Op momenten dat het lab vrij is,
mogen de klassen van de Menkotoren gebruik
maken van de ruimte en de materialen uit het lab.

‘Diskoever het bij de Menkotoren’: misschien heeft
u deze tekst op een trottoir in de wijken Roombeek
en Deppenbroek zien staan. Het was de aankondiging van de opening van Diskoever: het
maak- en ontdeklab van Katholiek Onderwijs
Enschede (KOE) op 12 november. Diskoever is te
vinden in het pand van basisschool Menkotoren
aan de Rijnstraat 15. Diskoever werd geopend
door twee ‘robotkinderen’ van de Menkotoren, die
aangestuurd werden door de bestuursvoorzitter
van KOE. Een mooi voorbeeld van ‘levend
programmeren’. Een afvaardiging van kinderen
van alle KOE-scholen heeft het Diskoever-lab als
eerste feestelijk in gebruik genomen.
KOE vindt het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten vroegtijdig in aanraking komen met de
mogelijkheden van de wereld van morgen. De
afgelopen maanden is hard gewerkt om het
Diskoever-lab in te richten. Er is allerlei apparatuur
aangeschaft waarmee kinderen van alle KOEscholen kunnen ontdekken wat de mogelijkheden
zijn van techniek en ICT. Vier dagen per week is
er een speciale leerkracht in Diskoever om klassen
te ontvangen. Daarnaast kunnen leerkrachten van
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