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NIEUWS IN HET KORT

•  Vanaf 15 december rijdt de stadsbus lijn 2 op zondag een uur eerder. De eerste bus komt tussen 9.15

en 9.30 uur aan op het busstation.

•  De bouw van de 76 appartementen en 9 eengezinswoningen op het Fazantplein is van start gegaan.

•  De editie van deze wijkkrant en de vijf voorgaande wijkkranten zijn ook te lezen op www.wijkkranten-

schedenoord.nl.

•  De eerstvolgende wijkkrant verschijnt 6 april. Sluitingsdatum kopij is 17 maart. Heeft u nieuws te melden

uit uw buurt, laat het ons weten via wijkkrantnoord@hotmail.com.

Wijkkrant            Sluitingsdatum kopij 2020             Krant verschijnt in 2020

No. 1                          14 januari                                                    03 februari

No. 2                          17 maart                                                      06 april

No. 3                          26 mei                                                         15 juni

No. 4                          25 augustus                                                14 september

No. 5                          06 oktober                                                   26 oktober

No. 6                          24 november                                               14 december

kopij voor de wijkkrant is altijd welkom ! Inzending van kopij houdt in dat men instemt met eventuele 

inkorting of bewerking door de redactie van de kopij. 
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GEZEllIGE INfORMATIEVE NIEUWJAARSBIJEENKOMST ENScHEDE NOORD

op 7 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst van Enschede Noord, als locatie was deze keer gekozen

voor het nieuwe U Parkhotel op de campus van de Universiteit twente. Er was een grote groep mensen

aanwezig en iedereen werd goed voorzien met een hapje en een drankje.

? Door Titia van Hooijdonk

'Stadsdeelwethouder Jeroen Diepemaat'

'Mannen uit Lonneker ontvangen mand met

streekproducten'

iedereen welkom

We werden welkom geheten door de directeur van

het hotel Marijke Schmand. Ze vertelde over de

geschiedenis en samenstelling van het hotel.

Daarnaast vertelde ze dat het hotel niet alleen 

bedoeld is voor mensen van de campus, maar dat

iedereen welkom is voor een kopje koffie, lunch of

een overnachting. tenslotte sprak Marijke

Schmand voor iedereen de beste wensen voor het

nieuwe jaar uit.

terugblik op 2019 en informatie, beelden en

een quiz over lopende zaken

Het woord was aan stadsdeelwethouder jeroen

Diepemaat. Hij gaf aan blij te zijn met het U Park-

hotel als locatie voor de nieuwjaarsreceptie, de

Universiteit twente is tenslotte geen eiland. Hij kijkt

terug op 2019 als een steady goed jaar.

Voor de rest van de avond had jeroen over 

verschillende lopende zaken in Enschede een quiz

samengesteld, waaraan iedereen kon meedoen

op de smartphone. telkens werden er eerst van

een onderwerp beelden vertoond met hierbij 

toelichting en aankomende initiatieven, waarna de

vraag gesteld werd. Voor de winnaar van de quiz

was er een leuke prijs.

onderwerpen waarvan beelden werden vertoond

waren onder andere groen, duurzaamheid en par-

ken, het dorpshuis Lonneker, de monumentenprijs

voor de Lonnekermolen, de structuurvisie rond het

Kennispark. ook werd aandacht besteed aan

Nieuw twekkelerveld, schoonmaken in rigters-

bleek en algemene verduurzaming door uiterlijk in

2050 te stoppen met aardgas. Leefbaarheid en

veiligheid werden besproken aan de hand van de

renovatie van het Fazantplein.

initiatieven bedankt

tenslotte bedankte jeroen drie initiatieven met een

rijk gevulde mand. Dit waren in de eerste plaats

het Bewonersplatform twekkelerveld en het 

Samenwerkingsverband Lammerinkswǒnner.

Daarnaast werd een actieve groep inwoners van

Lonneker in het zonnetje gezet: de Lǒnker klei leu.

een informatieve en gezellige nieuwjaarsbij-

eenkomst

Het was een leuke nieuwjaarsbijeenkomst waarbij

iedereen weer goed is geïnformeerd over allerlei

zaken die spelen in Enschede Noord en verder

was het een mooie gelegenheid voor gezellig 

contact met bekenden en onbekenden!

Foto's jan van Cooten.
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WIJKBUDGETcOMMISSIE MEKKElHOlT ZOEKT VERSTERKING VAN
HET TEAM

KARATE VOOR KINDEREN

Met karate kunnen kinderen alleen maar winnen en niet verliezen: zelfvertrouwen, nieuwe vriendjes,

goed en veel bewegen, betere concentratie, discipline en meer zelfbewustzijn.

Kom en train mee! Probeer een proefles.

Elke vrijdagavond van 18.30 – 19.30 uur! Locatie: Lijsterstraat 11.

Wil je graag meer weten of heb je vragen? Neem contact op via: tel. 06-297 389 48 (Marcel Proost-

Sensei) of kijk op de website: www.shorinryu.nl.

Wijkbudget is geld voor jouw buurt of wijk. In Noord is voor elke wijk een budget vastgesteld. Bewoners

zelf kennen dit budget toe aan ideeën die passen binnen de gestelde criteria. Voor Mekkelholt doen wij

dit vanuit de ‘Wijkbudgetcommissie Mekkelholt’.

nieuwe leden gevraagd

Door verhuizing van leden zijn wij op zoek naar

nieuwe enthousiaste bewoners die het leuk lijkt

mee te denken en mee te doen binnen ons team.

Wij komen een keer in de zes weken samen van

19.30 uur tot 21.00 uur om de aanvragen te be-

spreken. Soms worden de aanvragers uitgenodigd

bij de commissie om hun idee toe te lichten.

Meedoen aan de wijkbudgetcommissie is boeiend

omdat je meer te weten komt wat er leeft en speelt

in je eigen wijk en je ook actieve buren ontmoet

met inspirerende ideeën om de buurt levendiger

en leefbaarder te maken. Het is een mooie rol daar

een bijdrage aan te kunnen leveren. Wij horen heel

graag van je!

Kijk welke aanvragen al gedaan zijn in Mekkelholt:

https://www.jijmaaktdebuurt.nl/ideeen/?buurt=ESD

43 Wil je zelf een aanvraag indienen? Ga naar:

https://www.jijmaaktdebuurt.nl/ideeen/#delen

Hulp nodig

Heb je een goed idee maar vind je het lastig om

zelf de aanvraag te maken dan kun je bij de Wijk-

wijzer Noord in Beien, Meeuwenstraat 160, terecht

voor hulp op maandag van 9.30 uur tot 12.30 uur

en op donderdag van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Voor reacties en meer informatie: wijkbudgetten-

mekkelholt@gmail.com.
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ENQUETE TEGEN WATEROVERlAST

om de opdracht goed aan te kunnen pakken, 

willen ze eerst informatie verzamelen over waar-

den en normen i.v.m. wateroverlast van bewoners

uit Noord. Daarom hebben ze een enquête opge-

steld die maar een paar minuten in beslag neemt.

Het gaat om de volgende link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS-

dEZsWtrmmbxUBmkoGtrs6xlWXsIsWLQhy5bc

Wya3jEKNQ55g/viewform?usp=sf_link

Met het scannen van bijgaande Qr- code kunt u

ook direct terechtkomen bij de enquête.

Hoe meer burgers van Enschede Noord de 

enquête invullen, hoe beter de studenten hun 

opdracht over het verminderen van wateroverlast

kunnen uitvoeren.

Han Deuzeman heeft op zaterdag 4 januari op de nieuwjaarsreceptie van CVV Achilles zijn vertrek als

voorzitter aangekondigd.

Deuzeman (49) is bezig aan zijn tweede termijn. In 2015 nam hij het stokje over van Bert Barneveld. 

In aanloop naar de Algemene Ledenvergadering van komend najaar gaat Achilles op zoek naar een 

geschikte opvolger. tot die tijd blijft Deuzeman voorzitter van Achilles. In zijn nieuwjaarstoespraak vertelde

Deuzeman dat de club er financieel goed voorstaat en dat de focus in de toekomst volledig naar de 

senioren zal gaan, tenzij er concrete nieuwe plannen komen, met een mogelijke verhuizing tot gevolg.

Binnenkort organiseert de club een brainstormavond, zodat leden mee kunnen denken over de toekomst.

Deuzeman huldigde ruben reinds en Mark Baas voor hun 25-jarig lidmaatschap. tevens werd de 

vernieuwde dartruimte officieel geopend.

DEUZEMAN KONDIGT VERTREK AAN AlS VOORZITTER cVV AcHIllES
? Door Timo Oving, mediateam CVV Achilles

Voor hun opleiding, Creative Business aan het Saxion, hebben de studenten Nikki Volkerink, Sem de

Lange en Amber Hagemeijer de opdracht gekregen om burgers van Enschede enthousiast te maken

om wateroverlast te verminderen. Zij hebben gekozen om zich te richten op Enschede Noord.

Foto's Wicher Folkers.

Han Deuzeman
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duitse les

We hebben een nieuwe vrijwilliger gevonden die

Duitse les wil geven, iemand van Duitse komaf! In

eerste instantie gaat dit gegeven worden op dins-

dag 13.00 uur en op donderdag 15.00 uur. Lijkt het

je leuk om wat meer van de Duitse taal te leren?

Voor werk, vakantie of plezier? Meld je dan aan bij

Power Noord!

lekkere hapjes

ook in 2020 gaan we weer door met onze reeks

‘Eten bij Buren uit andere Culturen’. De laatste is

op 29 januari geweest; toen is er Somalisch 

gekookt. Het kost 5 euro en er zijn minstens twee

gangen. Lijkt het je leuk en lekker om kennis te

maken met exotische keukens, kijk op onze 

Facebookpagina wanneer de volgende avond is.

of loop even binnen bij Power in het gebouw van

Beien. Er is ook lunch bij Beien; op maandag, 

dinsdag en donderdag. om 12.00 uur staat er een

lekkere soep en een kleine maaltijd klaar. Voor

4,50 euro heb je allebei!

andere activiteiten

Al onze andere activiteiten zijn ook weer 

begonnen: Mozaïeken, Schilderen, Creatief met

textiel, Nederlandse-, Spaanse-, Engelse-, Arabi-

sche les, Kookgroep voor mannen en/of vrouwen,

Wandelen, Fietsles, Hulp bij formulieren en nog

veel meer! Kom langs: Meeuwenstraat 160 of bel

even: 053-737 02 81. ons mailadres is

noord@centrumpower.nl.

NIEUWS VAN POWER NOORD

cREATIEVE VAKANTIEWORKSHOP VOOR KINDEREN (6 - 12 JAAR)
Lekker knutselen in de voorjaarsvakantie met een lichtoptocht als afsluiting

In de voorjaarsvakantie van 17 tot 21 februari kun

je vijf middagen lang binnenlopen bij buurtcentrum

Beien aan de Meeuwenstraat 160 om gezellig 

creatief te knutselen. Van maandag tot vrijdag kun

je van 13.00 tot 17.00 uur mooie dingen maken.

Het thema is ‘onderwater wereld’. Wat denk je van

een grote octopus? of een mooie tropische vis?

of een kronkelende zeeslang?

We gaan werken met plastic afvalmateriaal

(schoongemaakt!), papier en verf, en ook met licht-

gevende materialen en lampjes. Aan het einde van

de week, op vrijdagavond, gaan we met z’n allen

met de werkstukken een grote lichtoptocht houden

door de wijk. Met als afsluiting lekkere warme 

chocomelk bij Beien.

je mag één middag meedoen, maar ook alle vijf.

De eerste dag kost één euro, elke dag daarna kost

50 cent per keer. Natuurlijk is er iets te drinken en

wat lekkers aanwezig. De workshop wordt gege-

ven door jolanda de Vos.

Krijg je al zin? Geef je dan snel op bij buurtcentrum

Beien aan de Meeuwenstraat 160, tel. 053 - 737

02 68 (’s ochtends) of mailen naar: jolandade-

vos@yahoo.com.

Geef je naam, je leeftijd en je adres door. En ook

hoeveel middagen je zou willen komen. En vraag

of één van je ouders wil meelopen in de optocht.

De andere familieleden en buren komen natuurlijk

kijken! 

Graag tot ziens in de krokusvakantie!
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KINDERBOERDERIJ NOORD
? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

jaar feestelijk uitgeluid met opening schaaps-

kooi en oliebollen

tijdens de jaarvergadering heeft het bestuur met

wijkbewoners het jaar feestelijk uitgeluid. Blij kon

de voorzitter terugkijken op een jaar waarin de

boerderij weer veel heeft kunnen doen, veel 

bezoekers kon ontvangen en verschoond bleef

van de vogelgriep. ook een jaar waarin de

schaapskooi kon worden opgeleverd (foto). 

In november werd deze ceremonieel door wethou-

der jeroen Diepemaat, samen met zoon Wout, 

geopend (foto). Een prachtig project dat gereali-

seerd is in samenwerking met de jeugdtuin en de

Lönker Klei Leu.

ook kon de voorzitter blij melden dat met het toe-

treden van Martijn Kruit het bestuur weer compleet

is! Het jaar zelf werd op 31 december uitgeluid met

oliebollen. Fijn dat er weer zo veel vrijwilligers

waren die de verkoop mogelijk hebben gemaakt.

ook dankzij een royale sponsor was het financieel

een succes en dat kon de boerderij zo op de 

valreep goed gebruiken.

met scholen aan de slag met natuurbelevings-

pad

Schoolkinderen in de buurt wordt gevraagd om te

helpen met het natuurbelevingspad op de boer-

derij. De stichting heeft een subsidie gekregen van

de provincie om dit aan te leggen. Het gaat om een

pad waarlangs op speelse wijze het groeien en

bloeien van de natuur wordt uitgelegd. Met leer-

zame onderdelen en vrolijke natuurlijke speel-

plekken.

geldactie voor renovatie en verduurzaming

kinderboerderij

De eerste 10.000 euro is al binnen! Nu de rest nog.

Het gaat om de renovatie en verduurzaming van

de boerderij met het herinrichten van de educa-

tieve ruimte en de keuken, het isoleren van het dak

en het opknappen van de woning. Een bouw-

commissie is samengesteld met mensen uit de

wijk met ervaring met renovatieprojecten. Naast

bijdragen uit fondsen, hoopt het bestuur ook op 

bijdragen van wijkbewoners die de boerderij een

warm hart toedragen. Belangstellenden kunnen

contact opnemen met de penningmeester (pen-

ningmeester@kinderboerderijnoord.nl).

Houthakochtenden

Wijkbewoners kunnen zich nog steeds aanmelden

voor houthakochtenden. De boerderij wil aan de

slag met de houtwal langs de Vanekerstraat. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij voorzit-

ter@kinderboerderijnoord.nl. of gewoon bij de 

beheerders. ook voor andere activiteiten op de

boerderij.
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WIE WAT WAAR

macula bijeenkomst op vrijdag 13 maart

U bent van harte welkom om met andere slecht-

zienden uw ervaringen te delen, vragen te stellen

of gewoon gezellig koffie/thee te komen drinken.

tevens komt Maaike Brookhuis van Samenzien

ons het een en ander vertellen over ontspannen

kijken en zal ze diverse filterglazen laten zien. Voor

meer informatie kunt u contact opnemen met Lidy

Barelds 06-493 252 71 of Karen de Wever 06-236

363 61. U en uw eventuele begeleider zijn van

harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur op 13 maart

in het speeltuingebouw van Speeltuin Voortsweg,

Voortsweg 225. De bus, lijn 2 halte Het Voortman,

stopt aan de overkant.

goede voornemens? kom bij loopgroep

sparta!

Naast voetballers zijn er elke donderdagavond

meer sportievelingen actief op het complex van

CVV Sparta aan de Kotkampweg. Al ruim tien jaar

traint, onder leiding van Bert Witvoet, een groep

enthousiaste hardlopers rondom de voetbalvelden.

De training begint om 19.15 uur. De loopgroep is

een gemêleerde groep, bestaande uit man en

vrouw, jong en oud, van beginners tot ervaren 

lopers. Het belangrijkste doel is om met plezier

samen actief bezig te zijn en rond 20.45 uur met

een voldaan gevoel naar huis te keren. Samen met

de groep kan er worden getraind voor persoonlijke

doelen en wedstrijden, zoals bijvoorbeeld de 

Singelloop en de Enschede Marathon. De contri-

butie bedraagt voor leden van Sparta 7,50 euro en

voor niet-leden 10,- euro per maand. Lijkt het jou

leuk om je conditie op peil te brengen en/of te 

houden? je bent van harte welkom om een aantal

keer vrijblijvend mee te trainen! Wil je eerst nog

wat meer informatie? Neem dan contact op met

Bert Witvoet: tel. 06-220 224 41.

activiteiten speeltuin voortweg

Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert de

komende maanden weer verschillende activiteiten

in het speeltuingebouw aan de Voortsweg.

- Bloemschikken op vrijdag 7 februari en op vrijdag

6 maart om 13.30 uur. Kosten: 17,50 euro (incl.

koffie/thee, hapje & drankje)

- High tea op vrijdag 14 februari om 12.00 uur. 

Kosten: 7,00 euro.

- Lunch op vrijdag 15 maart om 12.00 uur. Kosten:

9,00 euro.

opgave kan tot 1 week voor de activiteit bij rikie:

06-205 759 05 of 053 43025 37.

de luisterlijn dag en nacht bereikbaar

Wie een luisterend oor nodig heeft, kan dag en

nacht terecht bij de Luisterlijn. of het nu weekend

of door de week is, vrijwilligers van de Luisterlijn

zitten klaar voor een anoniem gesprek. Zij lossen

geen problemen op, maar kunnen wel de pijn 

verzachten, ondersteunen en helpen om zaken in

een ander perspectief te plaatsen. De telefoon-

dienst van de Luisterlijn is alle dagen van het jaar

bereikbaar via het nummer 0900-0767 of het 

lokale nummer (074-2552555) tegen het normale

telefoontarief. E-mailen en chatten kan via

www.deluisterlijn.nl

De Luisterlijn, opgericht in 1958 onder de naam

SoS telefonische Hulpdienst en later Sensoor,

heeft 28 locaties door het hele land. In februari

start locatie Borne een basistraining voor nieuwe

vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich 

aanmelden via www.deluisterlijn.nl/vrijwilligers-

werk.

nldoet 2020

Het oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart,

samen met duizenden organisaties in het land,

weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland. NLdoet zet vrijwilligers in de spotlights

en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit

de mouwen te steken. Dat kun je alleen doen,

maar ook met collegae, vrienden of familie. Doe je

mee? Kijk op www.nldoet.nl voor klussen bij jou in

de buurt.

meer ‘groen’ in overijssel

Het Prins Bernhard Cultuurfonds overijssel houdt

van groen en wil in 2020 natuurinitiatieven stimu-

leren. Dit is mogelijk dankzij een nieuw Fonds, de

regeling Kleine Natuurprojecten. Deze laagdrem-

pelige regeling is bestemd voor vrijwilligers die

meer groen in de provincie overijssel brengen. 

Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor een 

pluktuin, insectenweide of een educatief project

waarin de natuur centraal staat. Hieronder vallen

ook nestkasten en onderzoeksmaterialen als

nachtkijkers en bewegingscamera’s. De maximale

bijdrage is € 750 per project. Meer informatie:

www.cultuurfonds.nl/overijssel
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AcTIVITEITEN VAN HET HUIS VAN VERHAlEN

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 7

maart 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

053 431 62 88 of per mail: info@huisvanverhale-

nenschede.nl.

inloopmiddagen 

op dinsdag- t/m vrijdagmiddag zijn er altijd twee

personen aanwezig om gasten welkom te heten

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

halen te luisteren, mensen rond te leiden door het

‘Huis’, de bijbehorende verhalen te vertellen over

de wijk (heden, verleden en toekomst), informatie

te verstrekken, kortom present te zijn voor de gast

of bezoeker. op de donderdagmiddag bent u van

harte welkom om deel te nemen aan onze activiteit

“Kleuren voor volwassenen”. onze openingstijden

zijn dinsdag- t/m vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00

uur. Meer informatie vindt u op onze website:

https://huisvanverhalenenschede.nl/

buurtmaaltijd 

op 20 december 2019 organiseerde het Huis van

Verhalen haar jaarlijkse kerstmaaltijd. Voor 100

mensen werden de tafels in het theater feestelijk

gedekt en een driegangen menu geserveerd. 

tijdens de maaltijd kreeg het Huis van Verhalen

een cheque voor € 1.000 uitgereikt van Hollandia

Authentic, die een gedeelte van elke verkochte

kerststol aan het Huis van Verhalen heeft gedo-

neerd. omdat het Huis van Verhalen bestaat van

giften en donaties, was deze royale donatie 

natuurlijk van harte welkom op 6 januari 2020 is

de buurtmaaltijd weer aan een nieuw jaar begon-

nen. Helaas is het onvermijdelijk gebleken om de

prijs voor de wekelijkse buurtmaaltijd te verhogen

naar € 2.00 per persoon.

vacatures 

Het Huis van Verhalen werkt met enthousiaste

mensen die hun tijd en energie vrijwillig beschik-

baar stellen. Zoals dat in elke organisatie gaat,

gaan er mensen weg, waardoor er vacatures 

ontstaan. Wij zijn momenteel op zoek naar een

gastvrouw of gastheer die ons team van gastvrou-

wen en gastheren kan komen versterken bij onze

inloopmiddagen. 

De inloopmiddagen zijn van dinsdagmiddag 13.30

uur – 16.00 uur. Een gastvrouw/gastheer is altijd

samen met een collega. Hebt u interesse om een

middag in de week mensen te ontvangen en een

luisterend oor te bieden? Voor meer informatie: 

telefonisch 053 431 62 88 of per mail: info@huis-

vanverhalenenschede.nl.

'Kerstmaaltijd'



WIjKKrANt NoorD WIjKKrANt NoorD

16 17

NATIONAlE VRIJWIllIGERSDAG 2019

op het programma stonden:

- De uitreiking van de Enschedese Vrijwilligers Prijs 2019

- Een workshop van Mirjam Spitholt over gelukskunde

- Een mini-concert van het roCKkoor Enschede

De vijf genomineerden voor de Enschedese Vrijwilligersprijs 2019 waren: Buurtbemiddeling Enschede,

Huis van Verhalen, Stichting MoVE Enschede, Stichting Present en Smiley Stroinkslanden. De winnaar

was: Smiley Stroinkslanden! Zij verzorgen allerlei sport- en spelactiviteiten voor kinderen in de wijk

Stroinkslanden. Wethouder Niels van den Berg mocht de prijs uitreiken. op plaats twee en drie zijn Buurt-

bemiddeling Enschede en Stichting Present geëindigd.

jaarlijks, op 7 december, worden vrijwilligers in het zonnetje gezet! ook in Enschede werd de Nationale

Vrijwilligersdag gevierd in theater Prismare, georganiseerd door gemeente Enschede en M-Pact. 

Deze dag is speciaal ingesteld om aandacht te vragen voor alle vrijwilligers en mantelzorgers die zich

onbetaald inzetten voor andere mensen of goede doelen.

Foto's jan van Cooten.
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NATUURAcTIVITEITEN BIJ HOf ESPElO

NIEUW GEVESTIGD IN DE WIJK

op zondag 9 februari: excursie ‘Frisse neuzen’.

In de vroege ochtend ga je met een landschaps-

gids op stap. De excursie start om 7.30 uur en

duurt ongeveer 1,5 uur. Zorg voor kleding in 

natuurlijke kleuren, die niet ritselt. Aanmelden is

noodzakelijk.

op woensdag 19 februari: kinderactiviteit ‘uilen-

ballen pluizen’ met vergrootglas en pincet voor

kinderen van 6 – 12 jaar. De activiteit start om

14.30 uur, maar later aanschuiven kan ook. 

rond 16.30 uur sluiten we af. Aanmelden is nood-

zakelijk.

op zondag 23 februari: activiteitenmiddag

‘Zwammen’. Naast het bezoeken van een kleine

tentoonstelling over zwammen, kun je ook met een

paddenstoelenkenner op zoek naar zwammen. 

De tentoonstelling is van 12.00 – 16.00 uur, de 

excursie start om 13.30 uur.

op de woensdagen 26 februari en 4 maart: kin-

deractiviteit ‘lammetjes aaien’

De activiteit duurt ongeveer een uur. In drie groe-

pen gaan de kinderen samen met begeleiders

naar de boerderij. Binnen in de schapenstal is het

al gauw krap; daarom vragen we ouders om buiten

te blijven, zo blijft er genoeg ruimte over voor de

kinderen om daadwerkelijk de lammetjes te aaien.

De middag is leuk voor kinderen vanaf 4 jaar. 

tip: trek kleren aan die vies mogen worden. Er is

plaats voor maximaal 45 kinderen, verdeeld over

3 groepen. Geef je kind op via de website! je kunt

je voorkeur voor een starttijd aangeven. De drie

groepen worden verdeeld van 14 – 15 uur, 15 – 16

uur en 16 – 17 uur.

op zondag 1 maart: stiltewandeling over 

landgoed Hof Espelo met de gidsen Gė en jaap.

De start is om 10.00 uur op de parkeerplaats bij

hof Espelo. Afsluiting rond 12.00 uur. Het beleven

van de natuur en bezinning staan centraal. De hele

wandeling zal in stilte beleefd worden. Aanmelden

is noodzakelijk.

Voor meer informatie en opgave zie de website

www.landschapoverijssel.nl. Kosten voor deel-

name: excursie 5 euro p.p., kinderactiviteit 2,50

euro per kind.

Verloskundige Daniela Congiu vertelt: “We maken samen een plan over hoe jij

de begeleiding van de zwangerschap, bevalling en kraamperiode wilt vormge-

ven. Doordat je maximaal twee verschillende verloskundigen ziet tijdens de

zwangerschap kun je gemakkelijker een band opbouwen en hoef je niet bij elke

controle kennis te maken met een andere verloskundige. Ik zie het als mijn taak

om je zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na de zwangerschap. 

In de praktijk kun je ook terecht voor echo's en bloedprikken en is er ruime tijd

tijdens het spreekuur om je vragen en onzekerheden te bespreken. ook als de

zwangerschap wordt begeleid door een gynaecoloog kun je je bij de praktijk

aanmelden voor verloskundige nazorg in de kraamperiode.” Zie voor meer in-

formatie over contactgegevens de advertentie op pagina 12.

Verzamellocatie: Bezoekerscentrum Hof Espelo (Weerseloseweg 259, Enschede).

Sinds kort is Cato Verloskundigen - Kleinschalige verloskundige zorg en echografie - in onze wijk 

gevestigd.
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M-PAcT SPREEKUUR

Ik wil vrijwilligerswerk doen. Wat past bij mij?

Ik wil me als student maatschappelijk inzetten. Hoe regel ik dat?

Ik wil me verder ontwikkelen door een cursus te volgen. Wat kan ik doen?

Ik zoek vrijwilligers voor onze organisatie. Wie kan mij helpen?

Ik wil voor mijn vrijwilligers een cursus op maat aanbieden. Bij wie moet ik zijn?

M-Pact beantwoordt graag deze (en nog veel meer) vragen!

Naast een algemeen cursusaanbod verzorgt M-Pact Educatie (Volksuniversiteit Enschede) cursussen

speciaal voor mensen die vrijwilligerswerk doen en organiseert zij cursussen op maat om participatie,

integratie en emancipatie te stimuleren.

spreekuur bij de wijkwijzer, locatie beien

M-Pact houdt met ingang van februari iedere maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur wijkspreekuur bij

de Wijkwijzer op locatie Beien Noord, Meeuwenstraat 160, voor alle vragen over vrijwilligerswerk, edu-

catie en participatie. Contactpersoon is Hacer Bircan: email hacer.bircan@m-pact.nl, tel: 053 432 33 04.

Daarnaast zijn we ook op onze andere locaties te vinden:

Van maandag tot vrijdag in de Centrale Bibliotheek, Huis voor taal en Meedoen, Pijpenstraat 15.

M-Pact Educatie (Volksuniversiteit Enschede) in Prismare, ingang aan de roomweg 167d, begane grond.

Kom langs, maak kennis, durf de stap te zetten en ga aan de slag!

Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede (SIVE) start eind maart met het project ‘Groet en 

ontmoet’. Ben je vrouw, woonachtig in Enschede, wil je graag (nieuwe) vriendschappen aangaan en de

stad Enschede beter leren kennen? Dan is het project ‘Groet en ontmoet’ echt iets voor jou!

Eind maart 2020 starten we met het eerste traject van 14 weken, waarbij we kennismaken met elkaar,

met taal en coaching aan de slag gaan, elkaar ontmoeten cultureel en culinair. Daarnaast groet en 

ontmoet je de stad, door verschillende bezoeken aan de cultuurinstellingen die Enschede rijk is, door

met elkaar naar de markt te gaan en daar cultuur te snuiven en door creatief samen bezig te zijn. 

Daarnaast is er ook ruimte voor reflectie op wat je allemaal samen beleeft en wat het met je doet. Kortom

een breed programma in maar 14 weken waar je jezelf en andere vrouwen ontmoet, vriendschappen

aangaat en de stad begroet.

Wil je meer weten? of wil je gelijk inschrijven? Dat kan! Mail naar coordinator@sive.nl en dan informeren

we je verder. Grotendeels wordt dit project gefinancierd door het VSB fonds. We vragen een eigen 

bijdrage van € 20,- per deelnemer voor de basiskosten van koffie en thee. ook kunt u helpen als vrijwil-

liger in dit project. Meld u aan via coordinator@sive.nl.

GROET EN ONTMOET
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VANUIT DE BASISScHOlEN

red pepper Fitness: Het effect van 3 uur fitness in slechts 20 minuten tijd

ook geen zin in fitness? of uren in de sportschool? Maar besef je wel dat spieren en kracht trainen 

essentieel is? Dan is red Pepper Fitness beslist iets voor jou. In slechts 20 minuten per week behaal je

het resultaat van 3 uur full body training. Dankzij Electronic Muscle Stimulation (EMS). overgewaaid uit

de medische wereld, topsport en modellenwereld. EMS is waardevol voor iedereen van 30 tot 70 jaar.

onder begeleiding van een personal trainer doe je 20 minuten lang eenvoudige full body oefeningen.

Daarbij draag je een speciaal pak dat continue al jouw spieren stimuleert. Deze spierstimulatie ervaar je

als fijne tintelingen. je wordt zichtbaar slanker, strakker, gespierder en vitaler. je traint in kleine groepen

van maximaal 10 personen. je hoeft geen eigen pak aan te schaffen.

Bij Prismare kun je hiervoor terecht op de dinsdagavond en binnenkort ook op de maandagavond. 

Meer info of gratis proefles: www.redpepperfitness.nl
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‘SHANTY & SMARTlAPPENKOOR 1PlUS1 IS 3’ WINT PUBlIEKSPRIJS GOEDE VOORNEMENS VOOR HET OPRUIMEN VAN ZWERfVUIl IN 2020

ruim een jaar geleden kwamen wij (tijdelijk) te wonen aan De Braakweg. Aangestoken door neefjes en

nichtjes uit Enschede begon ik vorig jaar januari met het opruimen van zwerfvuil van het begin van De

Braakweg in Enschede tot aan het fietspad richting stad. Elke veertien dagen als twente Milieu verpak-

kingen bij ons aan de weg ophaalt, ging ik met een zak dit deel van de weg langs om die gevuld met

zwerfvuil bij de ophaalplek te zetten.

Na die eerste keer heb ik het zwerfvuil opruimen geleidelijk verder uitgebreid met het gebied rond de

Brandemaatvijver en de Brandemaatweg. Behalve dit verzamelen van zwerfvuil, schreef ik ook elke keer

een mailtje naar twente Milieu over mijn ervaringen. Met foto’s meldde ik grof vuil als dat op de route

gedumpt was.

toen wij in maart, met alle nieuwe bewoners, door het gemeentebestuur op het stadhuis werden 

uitgenodigd om kennis te maken, bood ik de burgemeester, een wethouder en een raadslid een boekje

aan: ‘Kennismaking van een nieuwkomer met twente Milieu’. Dat boekje had ik samengesteld van alle

mailtjes, foto’s, vragen, opmerkingen en suggesties over het zwerfvuil in Enschede en het buitengebied.

Er kwamen inhoudelijke antwoorden van verantwoordelijke diensten, maar er gebeurde verder niets.

Half september had ik na negen maanden meer dan 40 zakken zwerfvuil verzameld. omdat er nog

steeds geen daadwerkelijke maatregelen te zien waren, diende ik een tweede boekje in bij het Gemeen-

tebestuur Enschede: ‘tips over Zwerfvuil en een begin van uitvoering’, met vervolgvragen, opmerkingen

en suggesties. tot nu toe wacht ik op antwoord en maatregelen. tot eind oktober ging ik nog door, maar

toen ben ik met het inzamelen van zwerfvuil gestopt.

Een maand later zag ik vrijwilligers bezig met het verzamelen van zwerfvuil rond Winkelcentrum 

Deppenbroek. Ze hadden gele hesjes aan en gereedschap om het vuil op te rapen. Dat vond ik mooi en

ik nam mij voor om begin januari weer te beginnen met het verzamelen langs de weg. Een goed voor-

nemen dus… maar ik beperk me nu tot het eerste deel waarmee ik vorig jaar begon. Langs de Braakweg

lijkt het zwerfvuil weer toe te nemen. Er liggen veel (halfvolle) blikjes, drinkpakken, ingepakte lunchpakjes

zoals kinderen mee naar school krijgen, flesjes, verpakkingen, enz. En dat langs een weg met een bord

voor duurzaam wonen …

Iedereen die dit leest en langs de Braakweg rijdt richting Lonneker of omgekeerd: Zie deze absurditeit!

…. We willen allemaal graag wonen in twente om het schone landschap. Maar als een aantal bewoners,

in één jaar tijd meer dan 40 zakken zwerfvuil van de fiets of uit de auto werpt, alleen al langs dit stukje

weg… dan vraag ik om goede voornemens … en uitvoering daarvan door die weggebruikers!

? Door Titia van Hooijdonk ? Door Jan Buwalda

Personen en organisaties die zich inzetten voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking

of chronische ziekte volledig kunnen meedoen, maken het verschil. Zij blijven niet hangen in de beper-

kingen maar gaan op zoek naar de mogelijkheden die deze mensen te bieden hebben.

doemee-award

Enkele initiatieven waarbinnen dit gebeurt zijn 

beloond met een Doemee-award. De publieksprijs

2019 werd op 12 december in Doetinchem uitge-

reikt aan ‘Shanty & Smartlappenkoor 1plus1is3’ uit

Enschede, dat wekelijks repeteert in Prismare. 

Namens het koor waren oprichters ruud en jolke

en koorleden Irma en Mike aanwezig. Samen

zaten zij gespannen te wachten op de uitslag, toen

deze bekend was en Mike het bordje kreeg riep hij

spontaan: “Yes! We hebben hem!”

‘shanty & smartlappenkoor 1plus1is3’

Het koor bestaat uit een zeer diverse groep van

enthousiaste leden. Iedereen is welkom. Mannen

en vrouwen, jong en oud van alle leeftijden, zonder

of met beperking. De koorleden zijn samen in staat

een enthousiast en muzikaal koor neer te zetten.

Ieder als gelijkwaardig lid van het koor als vereni-

ging. Dit brengen zij in de praktijk met deelname

aan korendagen en shantyfestivals. Samen zingen

is meer dan een plus een is twee, vandaar de

naam van het koor: 1plus1is3. Voor meer informa-

tie: Website http: //shantykoor-1plus1is3.nl, Email:

koor1plus1is3@gmail.com

meer info?

Kom een keer langs bij een repetitie of kijk even

op de website. U bent altijd van harte welkom. 

Wij repeteren op de maandagavond in Prismare,

maar niet tijdens schoolvakanties. Aanvang van de

repetitie is 19.00 uur, de repetitie is een uurtje met

daarna nog even gezellig samen koffie drinken.

Adres: roomweg 167d, 7523 BM Enschede.
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