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NIEUWS IN HET KORT

•  Ook dit jaar wordt stilgestaan bij de herdenking van de bevrijding van Enschede. 75 jaar geleden 

werden de stad en ons land bevrijd, daarom is 2020 een bijzonder jaar! Op de website www.enschede-

viertvrijheid.nl vindt u informatie over allerlei activiteiten rondom de herdenking. Als u zelf een activiteit

organiseert kunt u dit doorgeven via info@enschedeviertvrijheid.nl.

•  Op het vroegere Cobercoterrein, waar voorheen Welkoop en Mystiek theater waren gevestigd, is 

begonnen met de sloop en vervangende nieuwbouw. In de melkhal komt ruimte voor horeca, kantoor-

ruimte en een supermarkt. Er moet zoveel aan het pand gebeuren, dat de opening niet voor eind 2021

wordt verwacht. (bron: Tubantia ‘Kaalslag rond melkhal’, 25-01-2020)

•  Alle activiteiten, genoemd in deze wijkkrant, zijn onder voorbehoud van nieuwe maatregelen rond het

coronavirus. Houd daarom de websites van de verschillende organisaties in de gaten.

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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NIEUWE WIJKAGENT

VOETBAlPRAATGROEP MANNEN 60+ MEKKElHOlT

voor roombeek, lonneker, voortman-amelink en buitengebied

Enschede Noord heeft een nieuwe wijkagent voor

roombeek, Lonneker, Voortman-Amelink en het

buitengebied. davut demir heeft per 23 maart

2020 het stokje overgenomen van wijkagent 

Angela dolfing. Na twee jaar met veel plezier als

wijkagent te hebben gewerkt stopt Angela hier

mee, zij heeft binnen de politie een nieuwe uitda-

ging gevonden.

davut demir heeft veel zin om te beginnen aan zijn

werkzaamheden als wijkagent. davut vertelt: 

“Als wijkagent ben ik veel in de wijk te vinden. lk

wil graag aanspreekbaar zijn voor de mensen in

de wijk, want zij weten als geen ander wat er speelt

en leeft in de wijk. Zij zijn de ogen en oren van de

politie. daarnaast onderhoud ik contact met ex-

terne partners, zoals de gemeente en maatschap-

pelijke organisaties. Ik ben ruim 15 jaar werkzaam

bij de politie. Waarvan 10 jaar in wijkteam 

Enschede Noord. Enschede Noord is dus geen 

onbekend terrein voor mij. Ik ben even weg 

geweest uit team Noord maar verheug mij ontzet-

tend om weer in Enschede Noord aan de slag te

gaan. Ik heb binnen de politie meerdere functies

vervuld en ervaring opgedaan. Afgelopen twee jaar

heb ik als wijkagent in de wijk Bothoven gewerkt

en momenteel werk ik bij de opsporing.

In wijkteam Enschede Noord werken ongeveer

dertig mensen die zich hard maken voor de veilig-

heid in de wijk.

Buurtbewoners kunnen met structurele problemen

en wijkgerelateerde vragen bij mij terecht. Ik voer

mijn werkzaamheden uit vanaf het hoofdbureau

Enschede gevestigd aan de Hermandad 2. Ik ben

te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 

(lokaal tarief). Bel voor spoedgevallen met 112.

Wanneer ik niet aanwezig ben, kunnen buurtbewo-

ners een bericht voor mij achterlaten. Ik ben ook

via mail te bereiken: davut.demir.1@politie.nl.”

Al bijna 10 jaar komt er een groep senioren twee

maandagen in de maand bij elkaar om samen

onder het genot van een kop koffie het voetbal van

de afgelopen week te bespreken en vooral dat van

FC Twente. de groep is ontstaan vanuit het project

Scoren in de Wijk van FC Twente, 10 jaar geleden

begonnen met oud-speler Theo Pahlplatz en nu

met oud-speler Loyd rooks.

Eén keer per maand proberen zij een oud-speler

van FC Twente of een andere oud-sporter uit

Twente uit te nodigen om over hun sportverleden

te vertellen. Zo zijn in de afgelopen tijd al o.a.

Eddie Achterberg, Benno Huve en rick Platvoet

op de koffie geweest. Ook de scheidsrechters

jaap Uilenberg en Erik Braamhaar en een speel-

ster van het damesteam FC Twente hebben hun

verhaal verteld.

Naast deze maandagen gaan de mannen ook 

regelmatig andere activiteiten doen, zoals fietsen,

jeu de boules spelen, een museum bezoeken of

een wedstrijd kijken van FC Twente.

Er is een klein bestuur en een activiteitencommis-

sie, maar iedereen heeft inspraak bij de organisa-

tie van activiteiten. doordat de groep subsidie krijgt

uit buurtgelden kunnen ze de eigen bijdrage laag

houden. Wil je eens kennismaken, kom gerust

langs op maandagmorgen van 10.00 – 12.00 uur

in Speeltuin Mekkelholt aan de dr. van damstraat

32. Wil je eerst nog wat informatie, bel dan even

met onze voorzitter Gerrit Beumers: 053 433 09

43.
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SAMEN DOEN IN DE WIJK!    

ontmoeten en kennismaken

Ernst Bergboer, die de avond leidde, vroeg ieder-

een om zich voor te stellen en daarbij de organi-

satie te noemen waaraan men verbonden was.

Vervolgens verdeelden we ons in groepjes van on-

geveer drie personen van zoveel mogelijk verschil-

lende organisaties. In deze groepjes vertelde

iedereen wat zijn/haar organisatie doet, waar deze

goed in is, wat deze wil bereiken en wat daarvoor

nodig is. Alle antwoorden werden op grote vellen

papier geschreven. deze ronde leverde een hoop

drukke gesprekken op, waarin de eerste lijntjes

van kennismaking en herkenning gelegd werden.

wensen en kracht knopen

Na de pauze gingen we de krachten en wensen

van de verschillende organisaties bij elkaar bren-

gen. Per groep mocht een iemand de resultaten

presenteren, waarbij de direct te behandelen 

vragen waren: Waar is de organisatie goed in? en

Wat heeft de organisatie nodig? Ernst stelde bij de

presentatie nog enkele ondersteunende vragen.

vooral geld en meer vrijwilligers nodig

Wat veel van de organisaties vooral nodig hebben,

zijn geld en meer vrijwilligers. Voorbeelden van 

organisaties die geld nodig hebben zijn: de jeugd-

tuin, de tiny forest, de kinderboerderij en het 

bewonersplatform deppenbroek. Voor dit soort 

initiatieven zijn bijvoorbeeld de wijkbudgetten 

beschikbaar. Maar deze en veel meer organisaties

hebben vooral meer vrijwilligers nodig, zoals men-

sen om taalcursussen te geven bij Power, mensen

om de dieren op de kinderboerderij te verzorgen,

meer mensen om artikelen te schrijven voor de

wijkkrant en meer buurtvertegenwoordigers om

nieuwelingen op weg te helpen. Een organisatie

die spullen uitwisselt zoals het Zonnehuuske zit

om beiden verlegen en een organisatie als 

Het Achtervoort wil graag meer bezoekers bij hun

activiteiten. Meer bekendheid is hierbij belangrijk.

de activiteiten van de organisaties staan of vallen

dus met de beschikbaarheid van voldoende geld

en vrijwilligers. Alle organisaties hebben zich deze

avond in ieder geval goed bekend gemaakt en met

elkaars wensen en krachten kennis kunnen

maken!

verbinden en versterken van bewonersinitiatieven in enschede noord

Op 23 januari kwamen in bewonersbedrijf Beien aan de Meeuwenstraat verschillende bewonersinitiatie-

ven, vrijwilligersorganisaties en actieve bewoners uit Enschede Noord bijeen om te ontdekken hoe zij

zichzelf en elkaar kunnen versterken en daardoor de wijk hechter en steviger kunnen maken. Wensen

en kracht stonden deze avond centraal.

? Door Titia van Hooijdonk

Foto jan van Cooten.
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buurtmaaltijd met een bijzonder tintje 

Het Huis van Verhalen organiseert een speciale

bevrijdingsmaaltijd op maandag 20 april om 18.00

uur. de maaltijd heeft een bijzonder tintje en een

speciaal menu. Hoe dat eruit gaat zien, blijft een

verrassing. Opgeven kan via

openbuurtmaaltijd@gmail.com Er is een beperkt

aantal plaatsen, dus meld je snel aan. Vol is vol.

lappendeken voor vluchtelingen

Op elke eerste en derde woensdag van de maand

wordt er gewerkt aan lappendekens voor vluchte-

lingen uit, voornamelijk, Syrië. Vind je het leuk om

nieuwe mensen te ontmoeten en houd je van

handwerken? Kom ons dan gezellig helpen. Er zijn

geen kosten aan verbonden en de koffie en thee

staan klaar. Een koekje is er ook altijd. Opgeven

is niet nodig. Loop binnen en schuif aan. je bent

welkom. Wij zorgen voor de materialen en er zijn

vrijwilligers met veel ervaring aanwezig. Heb je zelf

katoenen lappen die je wilt doneren voor dit goede

doel? je kunt ze inleveren tijdens onze inloopmid-

dagen van dinsdag- tot en met vrijdagmiddag van

13.30 uur tot 16.00 uur.

inlooprondleiding 

Ambassadeurs van het Huis van Verhalen verzor-

gen elke eerste zaterdag van de maand de popu-

laire maandelijkse inlooprondleiding door de wijk

roombeek. de ontvangst is om 13.30 uur in de

huiskamer van het Huis van Verhalen in Prismare

aan de zij-ingang roomweg 165c. Onder het

genot van een kop koffie of thee wordt een korte

presentatie gegeven over hoe roombeek er vroe-

ger uitzag, de vuurwerkramp en de opbouw van de

nieuwe wijk. daarna neemt de ambassadeur de

bezoekers mee voor een rondwandeling. Kosten:

€ 6,00, inclusief koffie of thee. Graag contant te

voldoen, omdat wij geen pin-faciliteiten hebben.

de eerstvolgende inlooprondleiding is op zaterdag

2 mei vanaf 13.30 uur.

enthousiaste vrijwilligers gezocht

Het Huis van Verhalen bestaat mede door het en-

thousiasme 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 min-

der beschikbaar. daarom zijn wij op zoek naar en-

thousiaste gastheren/gastvrouwen die, op

roosterbasis, 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.huisvanverhalen-

enschede.nl

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van nieuwe

maatregelen rond het coronavirus. Houd onze

website in de gaten op www.huisvanverhalenen-

schede.nl of onze Facebookpagina. de link daar-

naar is op onze website te vinden.

AcTIVITEITEN VAN HET HUIS VAN VERHAlEN
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KINDERBOERDERIJ NOORD
? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

rust op de boerderij

Het is rustig op de boerderij. Geen bezoek meer.

Voor de dieren is het echter een mooie tijd. 

Voorjaar hangt heerlijk in de lucht. Vogels laten het

volop weten. Op de boerderij veel gezang en 

getwitter. Kippen en duiven scharrelen rond.

Overal volop nieuw leven. Binnenkort de eerste

lammetjes en geitjes. Hopelijk is de boerderij dan

weer open. Om verspreiding van het coronavirus

tegen te gaan is deze voorlopig gesloten. Ook 

andere kinderboerderijen in de stad zijn dicht. 

de beheerders blijven wel aan het werk en zullen

zorgen dat de dieren goed verzorgd blijven. Volg

de website voor het laatste nieuws.

stevig snoeiwerk

de winter is de tijd voor snoeiwerk. de bomen om

de eendenvijver zijn opgeknapt en in de houtwal

langs de Vanekerstraat zijn zichtlijnen vrijgemaakt

zodat de boerderij weer beter te zien is vanuit de

wijk. Ook is de wilg naast de speelweide aange-

pakt. deze was al geruime tijd in slechte staat.

Slechte delen zijn er uitgehaald. Spelen in de

boom blijft voor eigen risico. Het is geen gekeurd

speeltoestel, zoals op de speelweide.

de grootste klus was het kappen van de bomen

die in de varkenshokken stonden. die hadden de

droogte van afgelopen jaar niet overleefd. 

de stammen worden bewaard als natuurlijke

speelplek voor de kinderen op de speelweide.

nieuwe onderkomens voor de dieren

Een aantal schuilplaatsen voor de dieren staat er

al sinds de oprichting van de boerderij. de struc-

tuur is goed, maar de wanden zijn slecht 

geworden. de beheerders hebben samen met

trouwe helpers nieuwe zijwanden gemaakt. 

die zullen binnenkort worden aangebracht. Bedoe-

ling was dat dit medio maart met de NLdoet dag

zou gebeuren, maar deze activiteit moest 

uitgesteld worden. de beheerders blijven hopen op

helpende handen om herten en schapen van

nieuw onderdak te voorzien.
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WIE WAT WAAR

vijvervrijdagen 2020

Het is de organisatie van de Vijvervrijdagen gelukt

om ook dit jaar weer een mooi programma samen

te stellen. Zie de poster. de Vijvervrijdagen zijn dit

jaar op 19 en 26 juni en 3 en 10 juli. Noteer de data

alvast in uw agenda! Ook bij slecht weer gaan de

Vijvervrijdagen door, de Museumfabriek heeft aan-

geboden dat in dat geval de grote loods mag 

worden gebruikt.

activiteiten speeltuin voortsweg

Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert de

komende maanden verschillende activiteiten in het

speeltuingebouw aan de Voortsweg.

- Bloemschikken op: woensdag 8 april, woensdag

13 mei en vrijdag 12 juni om 13.30 uur. Kosten:

17,50 euro (incl. koffie/thee, hapje & drankje)

- High tea op vrijdag 1 mei om 12.00 uur. Kosten:

7,00 euro.

Opgave kan tot 1 week voor de activiteit bij rikie:

06-205 759 05 of 053 430 25 37.

longfonds zoekt collectanten in enschede

noord

Voor de collecte van het Longfonds van 11 tot 16

mei worden collectanten gezocht. dit gaat met

name om de postcode 7523 in Enschede Noord.

Heeft u een paar uur tijd in deze week? Voor infor-

matie of aanmelding neem contact op met: jan de

Vries, tel. 06 114 1 81 08.

moestuinvereniging Het vaneker

Al altijd van je eigen groentetuintje gedroomd,

maar nooit de stap gezet om het te proberen?

door de toegenomen bewustwording over 

gezonde voeding staat het zelf kweken van groen-

ten weer in de belangstelling. de nadruk ligt daarbij

op natuurvriendelijk tuinieren en op het duurzaam

omgaan met de bodem.

Moestuinvereniging Het Vaneker heeft nog enkele

tuintjes vrij voor nieuwe tuinders. de laatste jaren

is er hard gewerkt de moestuin een betere uitstra-

ling te geven door middel van nieuwe bestratingen,

nieuwe omheiningen en opgeruimde tuintjes. Voor

meer informatie bel met Lucas: 06 572 504 24.

Hardloopclinic voor beginnende lopers 

In samenwerking met CVV Achilles organiseert de

Enschedese loopgroep Espelopers vanaf dinsdag

7 april een hardloopclinic in het natuurgebied Hof

Espelo. Enthousiaste trainers geven bij deze clinic

leuke en leerzame looptrainingen de clinic bestaat

uit twaalf trainingen op de dinsdagavond van 19.30

- 20.45 uur. de trainingen beginnen en eindigen op

het sportcomplex van Achilles aan de Horstlinde-

laan 255. Na afloop van de trainingen is er voor de

deelnemers koffie en thee verkrijgbaar in de kan-

tine van Achilles. Ook is het mogelijk om na afloop

te douchen in de kleedkamers van de club. Aan-

melden en meer informatie op www.espelopers.nl

present enschede

Present Enschede is als makelaar voor vrijwilli-

gerswerk een mooi middel waarbij gewone 

Enschedeërs voor kwetsbare stadsgenoten van

betekenis kunnen zijn. Wil jij met een groep, zoals

bijvoorbeeld je buren, collega’s, studiegenoten,

sportteamgenoten, er één dag zijn voor een

ander? Als je je aanmeldt bij Present, word je 

gematcht met een eenmalig project dat bij jouw

groep past. jouw inzet betekent veel. Meer infor-

matie en aanmelden: www.presentenschede.nl.

kunstenlandschaproute 2020

Van zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni wordt

voor de 20e keer de KunstenLandschaproute 

georganiseerd. dit kunstevenement is een drie-

daagse expositie in het landschap rond roombeek

en Lonneker. de route kan per fiets of wandelend

worden afgelegd. Kaartjes zijn te koop bij de drie

startpunten: dorpsplein Lonneker, TETEM en de

Museumfabriek op het roombeek. de route is 

iedere dag geopend van 11.00 – 17.00 uur. Voor

meer informatie zie www.kunstenlandschap.nl of

de facebookpagina Kunsten Landschap Lonneker.
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WIJKWIJZER NOORD

NATUURAcTIVITEITEN BIJ HOf ESPElO

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 huis-

houden 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 medewerkers van de wijkwijzer Noord zitten

twee keer per week voor u klaar voor informatie en advies. Loop gerust eens binnen, de koffie staat

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 of via www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer.

informatiepunt voor uiteenlopende vragen

verzamellocatie: bezoekerscentrum Hof espelo (weerseloseweg 259, enschede).

Op zondag 5 april, 3 mei en 7 juni (iedere eerste zondag van de maand!): stiltewandeling over landgoed

Hof Espelo met de gidsen Gė en jaap. de start is om 10.00 uur op de parkeerplaats van hof Espelo. Af-

sluiting rond 12.00 uur. Het beleven van de natuur en bezinning staan centraal. de hele wandeling zal

in stilte beleefd worden.

Op zaterdag 18 april: lange wandeling Hof espelo en lonnekermeer (zo’n 15 km.) van 10.00 – 14.00

uur. Onderweg vertelt de gids over de geschiedenis van het gebied en de dieren en planten. Neem je

eigen lunch, drinken en eventuele tussendoortjes mee.

Op woensdag 29 april: kinderactiviteit ‘sporen zoeken’. In het bos en de weilanden van landgoed Hof

Espelo leven veel dieren. Bijvoorbeeld eekhoorns, reeën en veel soorten vogels. je ziet ze niet gauw,

maar als je goed kijkt, kun je wel hun sporen ontdekken. deze middag ga je samen met vrijwilligers van

het Koetshuis op pad en leer je hoe je de sporen kunt ontdekken. Start om 14.30 uur.

Op woensdag 20 mei: kinderactiviteit ‘proeven uit de natuur’. Wel eens een wild viooltje of een paar-

denbloem geproefd? Kom naar Hof Espelo en ontdek of je het lekker vindt. Kinderen gaan samen met

vrijwilligers van Landschap Overijssel de natuur in op zoek naar wat voor lekkers de natuur biedt. Wat

kun je wel eten, wat juist niet? Een leuke en leerzame middag van 14.30 – 16.30 uur, geschikt voor kin-

deren van 6 tot 12 jaar.

Voor elke activiteit geldt dat aanmelden noodzakelijk is. dit kan via de website

www.landschapoverijssel.nl. Kosten voor deelname: wandeling/excursie 5 euro p.p., kinderactiviteit 2,50

euro per kind.
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HENK VAN DER SIJS ZIET KONINKlIJKE ONDERScHEIDING AlS

WAARDERING

Op 29 januari ontving Henk van der Sijs, bij zijn afscheid van de Oostelijke Bond van Confectiefabrikan-

ten, de koninklijke onderscheiding ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Met zijn dertig jaar bestuurs-

werk als secretaris van de Bond was Van der Sijs spil in de organisatie en drijvende kracht in goede en

in minder goede tijden. daarnaast heeft hij als ras bestuurder in de loop van vele jaren diverse andere

maatschappelijke functies vervuld, waarvan die voor de PKN Enschede, de Stichting Vrienden van het

Orkest van het Oosten en de Oranje Vereniging Enschede enkele voorbeelden zijn.

? Door Titia van Hooijdonk

totaal verrast

Van der Sijs had de uitreiking niet zien aankomen

en was blij en totaal verrast. “Bij het afscheid was

naast iedereen van de Oostelijke Bond plotseling

ook mijn familie aanwezig. Ook de landelijke on-

dernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt

en textiel MOdINT, die naar mij later bleek, het ver-

zoek voor de onderscheiding had gedaan, was

aanwezig. Toen had ik wel door dat er iets aan de

hand was.” Henk ziet de onderscheiding als “een

waardering voor de dertig jaar dat ik secretaris van

de Oostelijke Bond ben geweest.”

de oostelijke bond van Confectiefabrikanten

de Oostelijke Bond van Confectiefabrikanten(op-

gericht in 1919) is een brancheorganisatie van

confectiebedrijven en bedrijven en organisaties 

gelieerd aan de confectie in Twente en omgeving.

“de activiteiten van de bond zijn in de loop van de

jaren veranderd . Veel van de belangen worden nu

op landelijk niveau behartigd door de MOdINT. 

de Oostelijke Bond wil nu primair een ontmoe-

tingspunt zijn voor zijn leden. In dat kader worden

activiteiten georganiseerd zoals excursies in 

binnen- en buitenland, lezingen en workshops. “

verschil tussen textiel en confectie

de woorden textiel en confectie worden nog wel

eens door elkaar gehaald. “Textiel is het fabriceren

van de stof/het doek. Textiel fabriceert dus een

halffabricaat. dit wordt geconfectioneerd tot een

eindproduct zoals kleding, bedtextiel, gordijnen

etc. Vroeger vond het confectioneren plaats in 

Nederland, maar al tientallen jaren wordt de pro-

ductie uitbesteed aan lagelonenlanden. Het karak-

ter van de confectiebedrijven is daardoor

veranderd.” Vroeger waren de bedrijven die zelf

confectioneerden lid van de Oostelijke Bond, later

werden het bedrijven die lieten confectioneren. 

“Nu kunnen bedrijven die gerelateerd zijn aan 

confectie ook lid worden, zoals onderwijsinstellin-

gen, adviesbedrijven op het gebied van confectie

en machineleveranciers. Het soort leden is in de

loop der jaren veranderd.”

Henk en zijn vrouw Corry wonen al meer dan 

dertig jaar in Enschede Noord, ze hebben voor

deze wijk gekozen omdat ze de Bolhaar als een

mooie buurt ervaren en het huis het beste aansloot

bij hun behoeften. Ze hopen nog heel wat jaren in

Enschede Noord te blijven wonen!
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VROUWENDAG VOl INSPIRATIE EN VRIJHEID

interessante informatiekraampjes

de hele middag stonden in de foyer informatie-

kraampjes van verschillende organisaties. 

Een hiervan was Free a Girl, die wereldwijd 

probeert minderjarige meisjes uit de prostitutie te

bevrijden. Andere aanwezige organisaties waren:

WOMENInc, Vrouwen voor Vrede Enschede en de

Soroptimisten Club Enschede dunya. Allemaal 

organisaties die de status van vrouwen en kinde-

ren willen verbeteren en strijden voor universele

mensenrechten, gelijkheid, ontwikkeling en vrede.

nog steeds werk voor vrouwen

Voorzitter van SIVE Margreet Versteegen heette

ons welkom en vertelde over bekende vrouwen in

de Tweede Wereldoorlog. Scholiere Zoë Heeg

kreeg hierna het woord, zij was in het verleden 

regelmatig gepest en uitgescholden om haar

huidskleur. Ze vertelde dat woorden als messen

kunnen zijn, pijn kunnen doen en littekens kunnen

achterlaten, maar dat ze haar tegelijk ook sterker

hadden gemaakt.

de tweede spreekster was Gemma Boon, echt

een vrouw in een mannenwereld. Na haar werk

voor museum No Hero is ze nu directeur van 

Museum Buurtspoorweg, tussen allemaal manne-

lijke collega’s. Gemma vertelde een mooi verhaal

over hoe ze in haar jeugd altijd al een buitenbeen-

tje was: in het dorp uit haar jeugd Tiel was weinig

ruimte voor creativiteit, daarom richtte ze zelf een

club voor schrijvers en tekenaars op, waarbij ze

ontdekte dat de wereld vol buitenbeentjes zit en

dat iedereen een bepaalde vorm van creativiteit

bezit. Gemma liet hierbij een paar bijzondere

kunstwerken zien.

Creatieve workshops

Vandaag konden we kiezen uit drie workshops,

een met dans, een met schilderen en een met een

gesprek wat je zou doen als je de ultieme vrijheid

had. Zelf heb ik meegedaan met de laatste work-

shop, die werd begeleid door Niki Veeger van WO-

MENInc. We gingen met twee vrouwen tegenover

elkaar zitten. Niki legde ons een aantal vragen

voor over waar we staan in het leven, waar we

naartoe willen en wat je volgende stap is, waarbij

je het antwoord mocht vertellen aan de vrouw 

tegenover je. Zij diende eerst alleen te luisteren en

te applaudisseren voor het geven van het 

antwoord, pas later ging het om advies. Hierna

wisselde de beurt. doordat er zonder oordeel en

open geluisterd werd had je de ruimte om diep

over je antwoord na te denken, waardoor het 

gesprek tegelijk confronterend en verhelderend

was. Een zeer bijzondere ervaring.

uitreiking brigit sijmons award

Tenslotte was het tijd voor de uitreiking van de 

Brigit Sijmons Award voor de meest inspirerende

Twentse vrouw van 2020 door wethouder Arjan

Kampman. de zeven genomineerden kwamen het

podium op, waarbij verteld werd wat voor inspire-

rende acties de genomineerden allemaal gedaan

hadden. Winnares was de uit Nepal afkomstige

Overdinkelse Sangita Khadka, voor haar inzet in

de strijd tegen vrouwenonderdrukking wereldwijd.

Sangita zit bij de Soroptimisten Club Enschede

dunya.

Op 8 maart vierden we in Prismare de jaarlijkse Internationale Vrouwendag. de dag was georganiseerd

door SIVE en dit jaar was het thema ‘Vrijheid’. We werden ontvangen met mooie vioolmuziek.

? Door Titia van Hooijdonk
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cOMPlEXE PROcESSEN OP EEN DUURZAME ScHOOl

de duurzame school

Op dit moment wordt in het tweede leerjaar het 

onderwerp ‘de duurzame school’ behandeld. In dit

onderwerp verdiepen de leerlingen zich in 

duurzaamheid. Waar denk jij aan als het gaat om

duurzaamheid? Hoe denkt jouw omgeving hier-

over? Iedereen draagt op zijn of haar manier bij

om de wereld een stukje duurzamer te maken. Wat

doet het Kottenpark hieraan en wat kunnen zij nog

verbeteren? Tijdens de lessen gaan de leerlingen

onderzoeken hoe duurzaam het Kottenpark is en

komen zij met een ontwerp om de school te ver-

duurzamen. Op 9 januari mocht ik de derde les bij-

wonen over recycling.

3d printen een uitkomst

de les werd ingeleid met een uitzending van Wil-

lem Wever over 3d printen. Hierin werd een pro-

these gemaakt voor een jongen die zijn onderbeen

kwijt was, wat met de printer stukken goedkoper is

en een stuk sneller gaat dan als deze helemaal

met de hand gemaakt moest worden. Hiermee is

de 3d printer voor veel mensen een uitkomst. En

wie weet ook om het Kottenpark verder te verduur-

zamen.

annieshape academy

Hierna gingen de leerlingen onder leiding van de

AnnieShape Academy aan de gang met plastic 

recyclen, hen was gevraagd van huis plastic ‘afval’

mee te nemen. dit plastic ‘afval’ werd achtereen-

volgens gesorteerd op soort, schoongemaakt, 

geshredderd en gerecycled tot filament voor de

3d-printer. In het lokaal stond een 3d-printer die

het proces van 3d-printen inzichtelijk maakte. 

Ter illustratie had AnnieShape twee van hun 

eindproducten meegenomen.

In de eerdere lessen hadden de leerlingen al een

inleiding gekregen over plastic van de AnnieShape

Academy. Bij de theorie hadden de leerlingen 

geleerd over plastic soep en alternatieven voor

plastic bedacht. Voor de praktijk hadden ze plastic

leren herkennen, plastic onderzocht en proefjes

gedaan.

de ontwerpen die leerlingen gaan maken om de

school te verduurzamen, gaan zij met de 3d prin-

ter uitprinten.

Wij hebben goed nieuws! We zijn begonnen met

de voorbereidingen van Bewonersfestival Noord

2020. Pak uw agenda en omcirkel zaterdag 27 juni

2020. dit jaar staat in het teken van het thema

Bloei in de wijk. de locaties waar een dag vol leuke

activiteiten zijn: het plein van Tetem & AKI en het

terrein van Stichting Beien. Wij zorgen, hopelijk in

samenwerking met u, voor een feestelijk 

programma!

Het Bewonersfestival is er namelijk voor alle 

bewoners in Enschede Noord en is dé gelegen-

heid waarop wijkorganisaties, scholen, verenigin-

gen & ondernemers in Enschede Noord zich

kunnen presenteren aan en in de wijk. Benut deze

kans en laat je zien & horen tijdens het Bewoners-

festival! Info & aanmelden kan via bewonersfesti-

val@wijkdeppenbroek.nl.

SAVE THE DATE: BEWONERSfESTIVAl 2020

? Door Titia van Hooijdonk

Op het Stedelijk Lyceum locatie Kottenpark krijgen leerlingen van de Wetenschap|design|Techniek klas

les over diverse onderwerpen, zoals wateroverlast, afval en duurzaam wonen.
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VANUIT DE BASISScHOlEN

basisschool menkotoren verbindt onderwijs aan de maatschappij

Bij basisschool Menkotoren leer je meer. Natuurlijk geven we prima reken- en taallessen. Maar we willen

je ook de wereld leren kennen. daarom krijg je Gelukslessen en Engels vanaf groep 1. 

Als enige jeelo-school in Twente werken we met levensechte projecten in alle groepen. Ook bedrijven

uit de buurt leveren daar een bijdrage aan. Kinderen van de Menkotoren kunnen de wereld in!

modern onderwijs

I-Pads, Chromebooks, touchscreenbord… de manier waarop we lesgeven sluit aan bij de mogelijkheden

van deze tijd. Het helpt ons om kinderen op hun eigen niveau te laten leren. En het opent letterlijk de

wereld voor ze. daar begeleiden we ze natuurlijk wel bij. daarnaast werken we ook nog ‘gewoon’ uit

boeken en leren we de kinderen om samen te werken. Zo krijgen kinderen een stevige basis.

Er valt ook genoeg te ontdekken: hoe programmeer je een robot en wat kun je er mee? dat leren we in

diskoever, het ontdeklab van KOE bij ons op school.

Voor en na schooltijd is er opvang voor wie dat nodig heeft bij de BSO van Kinderdomein. Sporten, 

buitenspelen, koken… bij de BSO is het altijd gezellig. Ook hebben we peuteropvang in ons IKC 

Menkotoren-Kinderdomein.

maatregelen coronavirus

Op dit moment is de school gesloten vanwege de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus.

“Het is onwerkelijk stil in de school. We hebben digitaal en op papier werkpakketten gemaakt voor de

kinderen, zodat ze thuis kunnen doorwerken. dagelijks zijn de leerkrachten een uurtje via de e-mail 

beschikbaar om vragen van kinderen en ouders te beantwoorden. Gelukkig hebben we de digitale leer-

omgevingen goed voor elkaar. Wel merken we dat massaal thuis werken ook een test is voor de digitale

infrastructuur. daarom geven we ook werkboekjes mee. We hopen ondertussen vooral dat iedereen ge-

zond uit deze periode komt,” aldus directeur Karin de Boer.

www.menkotoren-enschede.nl
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TENTOONSTEllINGSAGENDA

rijksmuseum twenthe (Lasondersingel 129-131)

t/m 24 mei: picasso & matisse, beauty is a line;

het werk van Picasso en Matisse in verrassende

combinaties getoond naast werk van tijdgenoten

en hedendaagse kunstenaars waarin de lijn een

wezenlijk element vormt. In samenwerking met het

Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster, waar in

dezelfde periode ook een tentoonstelling rond 

Picasso en Matisse te zien is.

t/m 21 juni: tekenen = denken, Meesterlijke teke-

ningen uit de 18e eeuw.

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.

de schatkamers: Hoogtepunten uit de eigen 

collectie in schatkamers gepresenteerd: de 

Middeleeuwen, Landschappen, Portretten, Zilver

en Kunstnijverheid.

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

de museumfabriek (Het rozendaal 11)

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)

tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)

t/m 10 mei: the swarm; kunstenaar Anne de Boer

geeft een ‘zwerm’ computers emotie en stem.

t/m 14 juni: body building; een interactieve 

tentoonstelling van Hackers & designers.

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

Gratis toegang

In het exploring-lab (dagelijks geopend van

13.30 – 16.30 uur) kunnen bezoekers van alle leef-

tijden aan de slag met innovatieve maakopdrach-

ten die een centrale rol spelen in de

tentoonstellingen van Tetem.

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 167)

Vanaf 30 maart: Foto-expositie Henk Brusse; vijftig

foto’s van persfotograaf Henk Brusse van de

Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van 

Enschede, ingericht door de Historische Sociëteit.

Alarmnummer  (landelijk)                                                                                              tel. 112

A.N.B.O.  (Alg. Ned. Bond v. Ouderen)                                                                        tel. 0348 466666

Apotheek deppenbroek                                                                                                tel. 433 68 00

Beien                                                                                                                            tel. 737 02 68

Bewonersplatform Mekkelholt:      bewonersplatform-mekkelholt.jouwweb.nl 

Bewonersplatform deppenbroek:  info@wijkdeppenbroek.nl

Bureau rechtshulp                                                                                                      tel. 480 19 19

Buurtcentrum ‘Het Kompas’                                                                                          tel. 435 04 56

City Pastoraat:  (ma-woe-vrij-za.: 13.00-17.00 uur. di-do: 10.00-17.00 uur)                tel. 430 61 90 

dierenmishandeling  (meldnummer)                                                                            tel. 144

dierenopvangcentrum "Enschede"                                                                              tel. 432 34 36

dierenambulance                                                                                                         tel. 06 534 210 66

domijn Woningcorporatie                                                                                             tel. 0900 335 0 335

GCC/Gemeente contact centrum  (klachtenlijn)                                                           tel. 481 76 00

Gezondheidscentrum Noord                                                                                        tel. 435 16 15

Gemeente Enschede Stadskantoor                                                                             tel. 481 81 81

Het Goed Kringloopwinkel                                                                                            tel. 433 29 44

Huurdersvereniging "domijn"  (Bewonersrijk)                                                              tel. 477 79 80

Huisartsendienst Twente-Oost:  (17.00-8 uur, weekends/ feestdagen)                        tel. 088 555 11 88

Huisartsendienst Twente-Oost:  (Waarneming)                                                            tel. 0900 431 33 33

Huis van Verhalen  (info@huisvanverhalenenschede.nl)                                             tel. 431 62 88

jeugdbibliotheek Prismare:                                                                                         tel. 434 81 39 

(Open: 9.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. Vrijd. alleen ‘s morgens)

Kindertelefoon  (gratis tussen 14.00-20.00 uur)                                                           tel. 0800 04 32

K.B.O.  (Kath. Bond v. Ouderen)                                                                                  tel. 432 34 32

Livio  algemeen nummer  (24 uur per dag bereikbaar)                                                tel. 0900 9200

Livio  maaltijdservice                                                                                                    tel. 0900 9200 

Maatschappelijke dienstverlening                                                                                tel. 435 33 53

Mediant Geestelijke Gezondheidszorg                                                                         tel. 475 57 55

Menzis  (24.00 uur bereikbaar)                                                                                    tel. 485 31 00

Milieupolitie  (voor zwerfvuil etc.)                                                                                  tel. 481 58 58

Nazorg Vuurwerkramp                                                                                                  tel. 481 81 81

Ouderentelefoon  (dag en nacht)                                                                                 tel. 0900 6080100

P.C.O.B.  (Protestants Christelijke Ouderen Bond)                                                      tel. 476 06 61

Prismare                                                                                                                       tel. 475 74 55

Power Noord                                                                                                                tel. 737 02 81

rIBW-team deppenbroek / Enschede Noord (Meeuwenstraat 160)                            tel. 432 54 55

Service Centrum Noord / Stadsdeelmanagement                                                        tel. 481 70 98

Storingsnummer Gas en Stroom                                                                                  tel. 0800 90 09

SOS Tel. Hulpdienst Oost-Nederland  (dag en nacht)                                                  tel. 0900 07 67

Stichting Welzijn Ouderen                                                                                            tel. 432 01 22

Thuiszorg / Wijkverpleging / Gezinsverz. ‘Noord’                                                         tel. 0900 9200

TV Enschede FM                                                                                                         tel. 432 75 27

Twente Milieu huisvuil                                                                                                   tel. 852 01 11

Vrijwilligers 053  www.vrijwilligers053.nl (info@vrijwilligers053.nl)                               tel. 06 245 428 60

Wijkagent ‘Noord' en Politiemeldkamer  (dag en nacht)                                               tel. 0900 88 44

Wijkkrant redactie-secretariaat                                                                                     tel. 435 88 08

Ziekenhuis M.S.T.                                                                                                         tel. 487 20 00

OM TE BEWAREN

"............ de pagina 'Om te bewaren' zullen we niet in elke wijkkrant in 2020 plaatsen, dus wilt u de

pagina bewaren, knip deze dan uit! .........................................................................................................

The Swarm
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