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SPORTIEF GANZENBORDSPEL

Op de achterkant van deze wijkkrant staat een sportief ganzenbordspel dat thuis gespeeld kan worden,

alleen of met het hele gezin. In deze tijd van corona, waardoor we in de zomermaanden veel thuis zullen

zijn, is het een mooie en eenvoudige manier om in beweging te komen en onze lichamelijke en mentale

gezondheid te trainen!

Het spel is ontworpen door Marloes Olde Agterhuis en Marc Keur, lifestylecoaches en personal trainers

in de Life4Balance Studio aan de Kuipersdijk.
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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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VOLOP WAARDEVOLLE AANDAcHT BIJ AANGEPASTE HERDENKING
vuurwerkramp 20 jaar geleden

Inwoners van Enschede mochten de hele dag, als

ze dat wilden, de vlag halfstok hangen en iedereen

mocht bloemen leggen bij het monument in het

Lasonderbleekpark en bij het ‘kindermonument’ op

de hoek van de Stroinksbleekweg / Hulsmaat-

straat. Burgemeester Onno van Veldhuizen en de

voorzitter Stichting Herdenking Vuurwerkramp

Bram distel legden een bloemstuk bij het monu-

ment om de slachtoffers te herdenken. Ook luid-

den die middag alle kerkklokken, vanaf het tijdstip

dat de centrale bunker van de vuurwerkopslag

twintig jaar geleden explodeerde om 15.25 uur, tot

15.30 uur.

Ook in de landelijke, regionale en lokale media is

er volop aandacht besteed aan de herdenking van

de vuurwerkramp. jan Paalman maakte na jaren-

lang onderzoek zijn bevindingen openbaar en op

de website van rTV Oost waren de herinneringen

te lezen van verschillende mensen die twintig jaar

geleden direct betrokken waren. Ook op de lande-

lijke televisie werden verschillende documentaires

uitgezonden rond de herdenking.

dichterbij werd er bij alle inwoners rond roombeek

een speciale gelegenheidskrant ‘Wijk van verhalen

roombeek’ bezorgd, deze was verzorgd door de

bewonerscommissie roomveldje. Verschillende

(oud-) inwoners vertellen over hun herinneringen

aan die dag. 

Verder in deze gelegenheidskrant volop aandacht

voor het Huis van Verhalen, het proces van de

ramp tot nu en de plannen voor de toekomst. Het

gedicht ‘Enschede huilt’ van Willem Wilmink mocht

natuurlijk niet ontbreken.

Op 9 maart 2020 is in het Lasonderbleekpark,

schuin tegenover het monument, een japanse

kersenboom geplant namens ‘alle inwoners van

roombeek’. dit is gebeurd om de vele getroffenen

van deze verschrikkelijke gebeurtenis niet te ver-

geten. de boom staat voor ‘leven en herleven’ en

bloeit in april en mei het mooist. de boom heeft

een prachtig doel: slachtoffers een hart onder de

riem steken en een eerbetoon brengen aan de

kracht van de bewoners die gezorgd hebben voor

de heropbouw van de wijk roombeek. “Uit: Wijk

van verhalen roombeek.”

? Door Titia van Hooijdonk

Op 13 mei jl. was de vuurwerkramp in roombeek 20 jaar geleden, maar vanwege het coronavirus kon

de herdenking met extra geplande activiteiten niet doorgaan. dit wil echter niet zeggen dat er geen 

aandacht werd besteed aan deze gebeurtenis van exact 20 jaar geleden, waaraan iedere inwoner van

Enschede zijn of haar eigen herinneringen heeft.

Foto’s jan van Cooten.



5

WIjKKrANT NOOrd

4

WIjKKrANT NOOrd

“ScHILDERIJEN ZIJN VAN ZIcHZELF”

cADEAUTJE VOOR HUIZENBEZITTERS IN ENScHEDE

? Door Titia van Hooijdonk

Op 8 mei sprak ik met Ingrid Blans, die op 24 april een lintje kreeg voor haar uitgebreide inzet in de

wereld van de kunsten en voor haar bijna vijftig jaar lange inzet in besturen en raden van toezicht van

maatschappelijke organisaties.

ingrid blans is ridder in de orde van oranje-nassau

beeldende kunst en een kontje geven

Voor Ingrid Blans zijn twee dingen in het leven 

belangrijk: beeldende kunsten en mensen. “Het is

belangrijk dat mensen al op jonge leeftijd met vor-

men van cultuur te maken krijgen om het te leren

waarderen. Beeldende kunst, muziek, ze geven je

een stevige bodem in het leven. daarnaast vind ik

het belangrijk om iemand even op weg te helpen

als-ie vast zit.” Ze noemt dat ‘een kontje geven’.

Ze is al jaren mentor/maatje van een in Nederland

geboren jongeman met een Turkse achtergrond.

“Het heeft wel eens geknald tussen ons, maar het

vertrouwen in elkaar is gebleven. Wat ik begin te

begrijpen, heeft hij vier jaar geleden het initiatief

genomen om mij aan een lintje te helpen.”

Toen Ingrid hoorde dat ze een lintje kreeg, was ze

verbijsterd. In 1984 kreeg een goede vriend een

lintje. ”Ik dacht toen dat als er ooit sprake zou zijn

van een lintje voor mij, ik dat alleen zou willen krij-

gen omdat ik als alleenstaande moeder in de zes

jaar daarvoor mijn gezin op poten had gezet en

draaiende had weten te houden. dat vond ik toen

mijn grootste prestatie.” “Maar”, laat ze erop vol-

gen, “ik ben er nu toch wel erg blij mee.” Op de

vraag of het lintje aanleiding is om iets nieuws te

doen, zegt ze: “Nee, ík ga niets doen, het lintje

heeft iets met míj gedaan. Ik ga gewoon door

waarmee ik bezig was: archief bijwerken en oprui-

men.”

van jongs af aan gek op kunst

Ingrid wilde zelf kunstenaar worden, maar haar 

ouders vonden dat ze Nederlands moest studeren.

“In 1960 gehoorzaam je dan. Ik weet ook niet of ik

een begenadigd kunstenaar zou zijn geworden.

Vanuit Nederlands kwam ik eerst in de uitgevers-

wereld en vervolgens in de journalistiek terecht.”

Kunst zat er al jong in bij Ingrid. “Kunst begint met

kleine dingen. Ik kom uit een katholiek gezin, ik

verzamelde als 6-jarige heilige plaatjes. Als ik een

serie compleet had, was daar aandacht voor bij

mijn ouders, maar ook bij mijn grootmoeder en

tante. Op mijn achtste verzamelde ik afbeeldingen

van middeleeuwse madonna’s en op m’n tiende

was rembrandt aan de beurt.”

Als haar moeder, die binnenhuisarchitect was, wist

dat de Bijenkorf (in Amsterdam) de etalages had

veranderd, gingen ze nog dezelfde avond kijken.

die etalages werden ingericht door kunstenaar

Benno Premsela. ”Ik voel me bevoorrecht dat ik

van beeldende kunst, muziek en toneel kan genie-

ten maar ik vind het ook fijn om een mooi verhaal

te schrijven. Tot voor kort opende ik veel tentoon-

stellingen, nu ben ik mijn huis aan het opruimen.”

Hedendaagse kunst en grafiek

Ingrid verzamelde hedendaagse kunst, ze is met

Cobra opgegroeid. Er zijn schilderijen, maar over-

wegend verzamelde ze werk op papier: tekenin-

gen, gouaches, grafiek. dat laatste is een

kunstvorm waarbij meerdere exemplaren (opla-

gen) van eenzelfde beeld met behulp van de druk-

techniek tot stand komt. de drager kan hout

(houtdruk), zink (ets) of een steen (lithodruk) zijn.

Tegenwoordig wordt ook de digitale print als gra-

fiek erkend.

kunstschenkingen

Omdat Ingrid vindt dat kunst gezien moet worden,

besloot ze een schenking te doen aan het rijks-

museum Twenthe. “Ik heb nooit kunst gekocht als

investering, dat zou me een emotioneel probleem

opleveren. Kleine verzamelaars zoals ik, hebben

het geluk dat ze kunst belangrijk vinden in het

leven, dat is waar ik me gezegend door voel. Maar

ik heb er ook veel voor moeten laten.” Ingrid voelt

zich verantwoordelijk om de kunst op een goede

plaats te brengen. “Als je iets hebt, heb je ervoor

te zorgen. de werken zijn ook niet van mij, zij zijn

van zichzelf.”

Weet jij hoeveel energie je verbruikt op een dag?

Zoals altijd is de eerste stap naar de oplossing voor een probleem: inzicht krijgen. Alifa gaat woningei-

genaren in Enschede hier bij helpen. Zij stellen maar liefst 1000 meters van Huisbaasje een jaar lang

gratis beschikbaar. Met Huisbaasje kun je op elk moment zien hoeveel energie je gebruikt.

Het plaatsen van Huisbaasje kun je helemaal zelf en kost maar een paar minuten. daarna kun je jouw

energieverbruik direct anoniem vergelijken met dat van andere huishoudens in Enschede. Bovendien

krijg je op basis van jouw persoonlijk situatie handige tips om nog meer energie (en dus geld) te besparen.

je mag dit slimme apparaatje een jaar lang gebruiken om jouw energieverbruik tot in de puntjes te 

verbeteren.

Wil jij ook Huisbaasje proberen? Neem dan contact op met django Leutscher via d.leutscher@alifa.nl of

053 – 480 12 00.
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BEWONERS VAN ENScHEDE NOORD ZEGGEN HET MET BLOEMEN

cORONAHULP DOOR ALIFA

BLOEDAFNAME IN VOETBALKANTINE EMOS

Op dinsdag 21 april werden er bij alle huisartsen-

praktijken in Enschede Noord bloemen bezorgd 

namens alle bewoners van Enschede Noord. 

Hiermee willen de inwoners van Enschede Noord

de huisartsen, de praktijkondersteuners en dokters-

assistentes een hart onder de riem steken als een

blijk van waardering voor hun werk in deze moei-

lijke Coronaperiode. 

Op de foto overhandigt initiatiefnemer dhr. M. van

rijs een aantal van de bossen bloemen aan mede-

werksters van huisartsenpraktijk Sombekke.

deze actie is mede mogelijk gemaakt door ‘jij

maakt de buurt’.

In maart heeft Medlon verschillende locaties bloed-

afname noodzakelijk moeten sluiten i.v.m. het 

coronavirus. In Enschede Noord moest de prikpost

in de Ariënsstaete dicht. Om toch zoveel mogelijk

patiënten buiten het ziekenhuis te kunnen helpen

is er gezocht naar andere locaties.

Vanaf 6 april is het mogelijk voor patiënten zonder

coronaklachten om bloed te laten afnemen in de

voetbalkantine van rKSV EMOS, doctor Zamen-

hoflaan 175 in Enschede. Patiënten zonder coro-

naklachten kunnen op maandag, woensdag en

vrijdag van 08.00 – 10.30 uur terecht in de voet-

balkantine. deze prikpost heeft Medlon in goed

overleg met EMOS kunnen realiseren om ook pa-

tiënten in Enschede-Noord van dienst te kunnen

zijn. de prikpost in Lonneker, dorpsstraat 98, 

is weer open op dinsdag en vrijdag van 07.30 -

09.30 uur.

Vanwege het coronavirus vragen wij patiënten om

niet naar een locatie van Medlon te komen wan-

neer ze klachten hebben zoals hoesten, benauwd-

heid, verkoudheid of koorts. In dat geval dient de

patiënt telefonisch contact op te nemen met de

huisarts om af te stemmen of de bloedafname kan

worden uitgesteld of dat de patiënt thuis geprikt

kan worden of op afspraak naar een coronaprik-

post kan komen in Oldenzaal of Hengelo.

Om patiënten en aanvragers goed te kunnen voor-

zien van actuele informatie adviseren wij de web-

site: www.medlon.nl/patienten/Prikposten te

raadplegen voor actuele openingstijden.

Alifa probeert er nog steeds zo goed mogelijk te

zijn voor alle inwoners van Enschede.

Zo vernieuwde Alifa haar Boodschappendienst.

Mensen die zelf niet in de mogelijkheid zijn naar

de supermarkt te gaan, kunnen contact leggen met

Alifa. U kunt uw lijstje doorgeven, Alifa-vrijwilligers

halen dan uw boodschappen en leveren ze bij u

thuis af. Alles conform de voorschriften van het

rIVM.

Hebt u andere hulp nodig als moeder of vader,

mantelzorger, voor uzelf of omdat u zich zorgen

maakt om een ander? Ook dan is Alifa er voor u. 

U kunt Alifa op meerdere manieren bereiken. Per

telefoon via 053 480 1200, de website van Alifa

waar u ook een live chat vindt en natuurlijk via 

e-mail naar info@alifa.nl. Schroom niet om contact

op te nemen. Alifa werkt samen met tal van orga-

nisaties in Enschede om samen zoveel mogelijk

mensen te helpen.

Via de website van Alifa kunnen ook mensen rea-

geren die juist anderen hulp willen bieden. de Alifa

hulpmakelaar is speciaal voor deze coronatijd in

het leven geroepen.
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tasjesactie voor de wijken

door de coronacrisis is er veel veranderd. Inloop-

locaties zoals de Wijkwijzer, Power, Beien en het

Huis van Verhalen zijn tijdelijk gesloten en dus niet

beschikbaar voor het leveren van informatie. 

dat betekent niet dat ontmoeting, leefbaarheid en

sociale kijk op samenhang in onze wijk geen 

belangrijke thema’s meer zijn. Sterker nog, we

moeten op een creatieve wijze onszelf opnieuw uit-

vinden. de organisaties zijn in samenwerking met

Bewonersplatform deppenbroek een actie gestart

om informatietasjes te maken en rond te delen. 

de actie werd in eerste instantie gericht op ‘oude-

ren’ en ouders met kinderen, met in de tasjes 

informatiefolders van organisaties, wijkinitiatieven

en diensten, voorzien van telefoonnummers en

een leuk presentje. Voor de kinderen bevatten de

tasjes tekenmaterialen, kleurplaten en kleurboe-

ken.

door middel van verschillende acties zijn de tasjes

door de wijken verspreid, wat een mooie aanlei-

ding was om in gesprek te gaan met bewoners, om

te horen wat er onder hen leeft. Met al deze infor-

matie wordt verder bepaald hoe de vervolginzet

voor en door de wijk wordt vormgegeven.

wat het vrijwilligers oplevert

Wat levert het je op om actief te worden voor je

eigen wijk: je bent op de hoogte van ontwikkelin-

gen en je kunt meedenken en input leveren bij de

aanpak. Iedereen heeft een talent en kan daarmee

aanvullend zijn op de organisatie. jij kunt jouw ta-

lent inzetten om er een mooie wijk van te maken.

Al een klein beetje inzet maakt een verschil. door

middel van de activiteiten kun je je verder ontwik-

kelen en door het contact met meer bewoners kun

je je netwerk verder uitbreiden, met alle voordelen

die dit met zich meebrengt!

actieve bewoners gezocht

dus heb je enkele uren per maand tijd om je 

vrijwillig in te zetten voor onze wijken om op die

manier verschillende mooie activiteiten door te

laten gaan, kijk op www.deppenbroek.nl en meld

je dan aan via dit adres: info@wijkdeppenbroek.nl.

BEWONERSPLATFORM EN WIJKBUDGETcOMMISSIE ZOEKEN MEER

VRIJWILLIGERS
met al een paar uurtjes per maand kun je wat betekenen voor de wijk!

? Door Titia van Hooijdonk

de mensen van het Bewonersplatform deppenbroek en de Wijkbudgetcommissie Mekkelholt zetten zich,

samen met een aantal actieve bewoners uit de wijken, al enige jaren vrijwillig actief in voor verschillende

mooie en nuttige initiatieven. Zij richten zich op het verbeteren van de leefbaarheid van de wijken 

deppenbroek en Mekkelholt en vinden daarbij de onderlinge saamhorigheid in de wijk een belangrijk

thema. Voorbeelden van deze initiatieven zijn de opschoonactie, het organiseren van de kerstmarkt, het

organiseren van het Bewonersfestival en in samenspraak met het stadsdeel de belangen van de wijk

bespreekbaar maken.

de leden van beide commissies beslissen in gezamenlijk overleg welke initiatieven wel en niet kunnen

doorgaan, waarbij zij rekening houden met de wensen en behoeften van bewoners. Hierbij worden als

het nodig is ook officiële partijen betrokken, zoals de gemeente, Alifa, de Twentse Alliantie en Aveleijn.
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KINDERBOERDERIJ NOORD
? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

weer leven op de boerderij

Wekenlang is het rustig geweest op de boerderij.

de speelweide leeg. Geen enkel bezoek meer.

jonge geitjes en lammetjes dartelen door de wei.

Geen kinderhand in de buurt, die ze aait. Hopelijk

is deze tijd nu voorbij. Wijkbewoners kunnen weer

zien hoe de dieren het maken. Voorwaarde is wel

dat bezoekers zich houden aan de 1,5 meter 

afstand en dat de toeloop wordt beperkt.

bezoek met beperkingen

de mensen op de boerderij zullen er strak op toe-

zien dat het bezoek niet alleen plezierig, maar

vooral veilig is. En dat betekent beperkingen. Voor

Kinderboerderij Noord geldt een maximum aantal

bezoekers (gezinnen) op de boerderij. Bezoekers

moeten ermee rekening houden dat er niet altijd

plek is en dat ze gevraagd kunnen worden te

wachten of later terug te komen. Vol is vol. Ook zijn

looproutes ingesteld, zijn toiletten en binnenruim-

tes gesloten en is er voorlopig geen ijsverkoop.

Bezoekers wordt gevraagd om hun bezoek kort te

houden, zodat iedereen in ieder geval even de

kans krijgt weer te genieten van de prachtige boer-

derij. dus even niet picknicken…

van maandag tot vrijdag open in de middag

Kinderboerderij Noord is alleen ’s middags door de

week open. Tussen 13.00 -16.00 uur. Het weekend

is de boerderij gesloten voor algemeen publiek.

Wel wil de boerderij mensen die een dier hebben

geadopteerd of die donateur zijn, de mogelijkheid

geven om een keer in een weekend langs te

komen. de poort is dicht, dus alleen op een per

mail vooraf afgesproken tijd!! details hierover

staan op www.kinderboerderijnoord.nl. In Corona-

tijd veranderen zaken voortdurend, ook voor de

boerderij. regels kunnen strenger worden of juist

ruimer. Voor de laatste stand van zaken wordt 

verwezen naar www.kinderboerderijnoord.nl.

tuinen wel dagelijks open

de stichting Kinderboerderij Noord heeft ook tui-

nen op haar land. de jeugdtuin en moestuinen zijn

open en in de mooie buitenlucht kan heerlijk getui-

nierd worden. Wel hopen we dat het meer gaat 

regenen, anders loopt de oogst gevaar: de putten

hebben nog water, maar verder is het kurkdroog!

gerrit

Voor bestuur en beheer is het afgelopen weken

een tijd geweest met emoties variërend van berus-

ting tot ongeduld. de maatregelen van de overheid

zijn goed. Maar op een gegeven moment begon

het te knagen: Wanneer kunnen we weer open?

Vooral toen in mei veel buitenactiviteiten in stad en

land werden hervat. Voor Gerrit is de periode he-

lemaal zwaar en die duurt voor hem nog even.

Gerrit is al sinds mensenheugenis aan de boerderij

als vrijwilliger verbonden. Ter gelegenheid van zijn

25-jubileum was hij destijds zelfs gehuldigd door

de burgemeester. Vanwege zijn woonsituatie kan

hij echter tot 1 september niet komen. de mensen

op de boerderij leven erg met hem mee.

Financieel verlies

Geen bezoekers betekent ook geen inkomsten

aan voerzakjes en ijs. Volgens penningmeester

Elly Bonke loopt de boerderij daarmee 2.000 euro

per maand mis. Overheidssteun helpt een beetje,

maar een verlies blijft bestaan. reden te meer om

een beroep te doen op wijkbewoners voor een gift

op rekeningnummer NL92rABO0145485110. Een

donateurschap levert bovendien nog toegang op

in het weekend op afspraak.

natuurbelevingspad

de beheerders zijn voortdurend bezig. Stijlvolle af-

valbakken zijn geplaatst. Ook is de boerderij bezig

met het aanleggen van een natuurbelevingspad.

daarvoor is nog wel hulp nodig van wijkbewoners

die begaan zijn met natuur. Het insectenhotel moet

worden gevuld, er moeten educatieborden komen,

natuurlijke speeltoestellen, perken met wilde bloe-

men en nieuwe bomen in weides en boomgaard.

Prachtige klussen voor jong en oud. je kunt je

aanmelden bij de beheerder.
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AcTIVITEITEN VAN HET HUIS VAN VERHALEN

UITDAGENDE TEcHNIEKAcTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Beste inwoners van Noord,

Waarschijnlijk is dit niet het enige verhaal dat begint met: We leven in rare tijden. dat is voor ons allemaal

zo en we zoeken allemaal naar een nieuw evenwicht, ook wij als Huis van Verhalen. Wat kan er nu wel

en wat kan niet. En wat we nu schrijven, is dat niet achterhaald als de wijkkrant wordt verspreid. daarom

een paar algemene dingen.

Tetem biedt kinderen en jongeren uitdagende maakactiviteiten en online workshops op het gebied van

techniek en digitalisering. Een online concept dat eenvoudig in huis te halen is!

make-it@Home kits

de Make-It@Home kits zijn techniekpakketjes

voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Er waren al vier

Make-It@Home kits; de Kunstige robot, Zonnecel-

len, robot-hand en de Elektronische wenskaart.

Onlangs zijn de Elektromagneet & Circuit Buddies

en de Festive Flashlight uitgekomen en binnenkort

verschijnt het Magnetisch Zwevend Potlood. deze

techniekkits zijn een superleuke manier om samen

met je kind met verschillende technieken aan de

slag te gaan. Allemaal met uitgebreide uitleg via

tutorials, werkbladen en instructiekaarten. Maak

bijvoorbeeld je eigen feestelijke Festive Flashlight,

een LEd-zaklamp die een zelfgemaakt figuurtje

kleurrijk oplicht. Als figuurtje kun je bijvoorbeeld

een ster, smiley of superheld ontwerpen en het tot

leven laten komen in het donker. Leuk voor als je

gaat kamperen in eigen tuin of tijdens een logeer-

partijtje!

Voor meer informatie over de Make-It@Home

techniekkits: www.make-it.tetem.nl

er is nog meer!

Naast de Make-It@Home kits kunnen kinderen en

jongeren in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar Code-

It@Home programmeerworkshops volgen. Hier

leren ze alles over coderen, programmeren en cre-

ativiteit binnen het programmeren. Via een speci-

ale website (code-it.tetem.nl) kun je kosteloos de

workshops volgen.

Leuk om te weten; er komt binnenkort ook een

Kunstkick@Home serie aan, deze is nog in ontwik-

keling maar wordt een online workshop die je met

het hele gezin kan doen. Samen met de kunste-

naar bekijk je een aantal werken uit het rijksmu-

seum Twenthe en kijk je naar het werk van de

presenterende kunstenaar. Vervolgens ga je

samen aan de slag. Meer informatie volgt op korte

termijn.

Herdenking vuurwerkramp

We kijken terug op een bijzondere herdenking van

de vuurwerkramp. Heel anders dan gepland, we

hadden zoveel mooie dingen in voorbereiding die

nu een jaar de ijskast in gaan. Toch was het 

bijzonder om je met de nodige afstand bij elkaar

betrokken te voelen. Er was veel media aandacht

en dat deed goed, ook de rest van Nederland is de

vuurwerkramp nog niet vergeten.

bolderkar op brouwerijplein

Als Huis van Verhalen zijn we nu aan het zoeken

naar wat kan er weer wel. We merken dat mensen

meer behoefte hebben aan een praatje. daarom

zijn we ook weer met de bolderkar op stap gegaan.

Met enige regelmaat staat de bolderkar met een

vrijwilliger erbij op het Brouwerijplein. We zijn er

voor u, om naar uw verhaal te luisteren.

Huiskamer weer open

daarnaast hopen we vanaf 2 juni ook onze huis-

kamer weer te openen. We zijn ruimte aan het

creëren zodat u op 1,5 meter afstand gezellig aan

kunt schuiven aan onze stamtafel. Er is desinfec-

terende handgel aanwezig en natuurlijk kunt u uw

handen wassen. We zullen ook zoveel mogelijk

ventileren.

Voor onze andere activiteiten zijn we aan het 

zoeken naar mogelijkheden, maar dat is nog een

hele puzzel. dus: hou onze website in de gaten

voor meer informatie: www.huisvanverhalenen-

schede.nl. Als u langs wilt komen, bel ons gerust

(tel. 053 431 62 88).
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MOOI WEER? LEKKER FIETSEN LANGS LOAKSTENEN!

Voor wie graag fietst, is er een gids met zes mooie themaroutes in en om Enschede beschikbaar: de

Markestenenroutes. Vijf routes voeren langs de grenzen van de vijf vroegere marken in wat nu de 

gemeente Enschede is en de zesde gaat langs de buitengrenzen van alle vijf de marken: Lonneker, 

Esmarke, Usselo, Twekkelo en Groot driene. Onderweg zijn heel wat markestenen te bewonderen.

maar wat zijn nu eigenlijk markestenen?

Een markesteen is een soort grenssteen, ‘loak-

steen’ op z’n Twents. dat er stenen staan op de

grens met duitsland, heeft iedereen waarschijnlijk

wel eens gezien. Met hetzelfde doel wilden de

boeren van een marke hun gebied afpalen en laten

zien: tot hier mag ons vee grazen, tot hier hakken

wij hout en steken wij turf. Marken zijn als het ware

de voorlopers van de huidige gemeenten.

In en om Enschede hebben zo’n negentig marke-

stenen gestaan. Maar toen ze geen functie meer

hadden, zijn er heel wat verdwenen. de Loak-

stenencommissie van de Historische Sociëteit 

Enschede-Lonneker (SHSEL) herstelt oude 

stenen of plaatst vervangende stenen. En de com-

missie zorgt ervoor dat het publiek deze stenen te

zien krijgt, onder andere door middel van deze

fietsroutes.

viermarkenlinde in abraham ledeboerpark

Het startpunt van vier van de markestenenroutes

is de Viermarkenlinde die in het Abraham Lede-

boerpark staat (aan de Van Heeksbleeklaan). 

die linde staat letterlijk op het kruispunt van vier

marken en omdat dat zo’n centrale plaats is, heeft

de Loakstenencommissie hier een informatiepa-

neel geplaatst. Op dat paneel zijn alle grenzen en

grensstenen in en om Enschede aangegeven: de

stenen op de grens met duitsland, de marke-

stenen en de wigboldstenen (die het gebied 

markeren waar in de middeleeuwen het stadsrecht

gold).

waar verkrijgbaar

de fietsgids Markestenenroutes is verkrijgbaar bij

boekhandel Broekhuis in Enschede en bij een 

aantal andere boekhandels waar ook het blad ’n

Sliepsteen van de SHSEL te koop is. de Grens-

stenenroute (fietsroute) en de Wigboldroute (wan-

delroute) zijn verkrijgbaar bij toeristische

informatiepunten (o.a. boekhandel Broekhuis en

lunchcafé Stoet), openbare bibliotheken en wijk-

centra. de routes zijn ook te vinden op de website

van de SHSEL: https://www.shsel.nl/shsel/wandel-

en-fietsroutes/. Hier zijn ook GPX-bestanden te

vinden om te gebruiken op een smartphone of

GPS-apparaat. de routes zijn opgenomen in de

wandel- en fietsapp van Landschap Overijssel:

https://www.landschapoverijssel.nl/routes#!

de fietsgids en het informatiepaneel zijn tot stand

gekomen met financiële ondersteuning van 

Initiatiefkracht Enschede (jij maakt de buurt),

Landschap Overijssel (Trots op je Landschap),

Prins Bernhard Cultuurfonds (Van Heek Boekelo

Fonds) en rabobank Enschede-Haaksbergen 

(Stimuleringsfonds).

De voorkant van de fietsroutegids.Het informatiepaneel bij de Viermarkenlinde.
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GEERT BEKKERING BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN

ORANJE-NASSAU

Op 24 april werd dhr. Geert Bekkering gebeld door burgemeester Onno van Veldhuizen, die hem vertelde

dat Geert was benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Snel werd duidelijk dat er meer 

mensen in het complot hadden gezeten.

? Door Titia van Hooijdonk

een volkomen verrassing

“Tien jaar geleden kreeg mijn vrouw een lintje en

had ik geholpen, nu had mijn vrouw alle gegevens

over mij aangeleverd.” de schoondochter kwam

met kleinkinderen op bezoek en installeerde de 

nodige techniek. “Maar ik was met mijn vrouw aan

het puzzelen en had niks in de gaten. En dan 

verschijnt ineens de burgemeester op het scherm,

het was een volkomen verrassing. Mijn eerste 

reactie was Tjonge.” Geert is al jarenlang actief op

talloze vlakken. “dus enerzijds wel terecht, ander-

zijds volkomen onverwacht.”

Het nederlands legpuzzel gilde

Een van de organisaties waarin Geert actief is, is

Het Nederlands Legpuzzel Gilde, dat contact 

verzorgt tussen mensen die puzzelen leuk vinden.

Binnen het Legpuzzel Gilde bestudeert Geert in de

archieven van musea alle puzzels. “Met het 

verkregen inzicht beschrijf ik in artikelen stukken

legpuzzelgeschiedenis. We hebben een paar keer

per jaar een nieuwsbrief en er zijn ruilbeurzen.

Mensen hebben interesse in verschillende puzzels

van verschillende niveaus.” Mensen puzzelen om

allerlei redenen. “Ik weet iemand die puzzelt met

de voeten.”

legpuzzels op het vasteland van europa

Puzzels kent iedereen en er zijn een aantal 

puzzelrages geweest. “de eerste echte puzzelrage

is in 1908 begonnen in Amerika. Maar het heeft

een langere voorgeschiedenis, die begonnen is in

het kader van de Verlichting.” Kinderen moesten

bij het leren niet alleen stampen, maar alle zintui-

gen gebruiken. “Een van de manieren van aard-

rijkskunde leren is met een puzzel. Het werd een

onderwijsleermiddel. de gebieden die ontdekt

waren bij ontdekkingsreizen kwamen ook op de

kaart en daarmee in de puzzel. Het is moeilijk te

bepalen uit welk jaar de oudste puzzel komt.” 

Puzzels als onderwijsleermiddel werden voor ver-

schillende onderwerpen gebruikt en werden eerst

alleen door hogere klassen gespeeld. “Later kwam

de puzzel beschikbaar voor iedereen, waarmee

ook het materiaal veranderde.” Na de crisis van

1929 werd de reclamepuzzel een rage. ”In de jaren

60 kwam er met de wederopbouw meer welvaart,

waarbij iedereen ging puzzelen.”

Het vasteland van Europa gaat over het gebied

waaruit Geert puzzels verzamelt.

veelzijdig binnen de sHsel

Toen Geert in 1977 in Enschede kwam wonen

wilde hij weten waar hij woonde. “Wat is dit voor

plek en wat heeft het voor geschiedenis?” dus

hebben Geert en zijn vrouw zich aangesloten bij

de Oudheidkamer en de Stichting Historische 

Sociëteit Enschede-Lonneker. “Ik kreeg het blad

de Sliepsteen en leerde bij bijeenkomsten mensen

kennen. Toen mijn baan minder werd, heb ik 

gekeken of ik bij de SHSEL wat taken kon overne-

men.” Geert kwam in 2005 in het bestuur. Waarom

Geert juist actief wilde worden binnen de SHSEL

kan hij moeilijk zeggen. “Ik ben altijd actief geweest

naast mijn baan en dit was gewoon leuk.”

betekenis onderscheiding en doelen voor de

toekomst

Geert vertelt wat de onderscheiding voor hem 

betekent: “Fijn om te weten dat de dingen die ik

zelf leuk vind ook door andere mensen gewaar-

deerd worden.” In de toekomst wil Geert zijn leg-

puzzelcollectie in een database onderbrengen.

“daarna moet een aanzienlijk deel van de collectie

aan een museum geschonken worden. Een ander

doel is om nog een heel aantal jaren de Sliepsteen

van de SHSEL te blijven uitgeven, ik vind dat een

waardevol blad.”

Geert Bekkering (2e van rechts) bij opening van leg-

puzzeltentoonstelling in museum in Neuss in 2010
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NIEUW BESTUUR VOOR BUURTVERENIGING ScHURINKSWEIDE

Het nieuwe bestuur bestaat uit Martin Veenhof

(voorzitter), Tomas Prinsen (secretaris) en Kees

Valkering (penningmeester). Zij nemen de taken

over van het vorige bestuur: Albert Haarman 

(voorzitter) Mieke janssen (secretaris) en Maarten

Wisseborn (penningmeester). Buurtvereniging

Schurinksweide zet zich in om de sociale cohesie

in de buurt te versterken.

de drie nieuwe enthousiaste bestuursleden gaan

zich richten op noaberschap, sociale controle en

ondersteuning. Het organiseren van een gezellig

samenzijn met een drankje en kennis maken met

nieuwe bewoners is ook een belangrijk doel.

Wilt u zich opgeven als lid of om andere reden

contact opnemen met de buurtvereniging dan kan

dit via schurinksweide@gmail.com.

Vanwege het coronavirus gaan de Wijkwijzers in

aangepaste vorm open. We proberen u zo goed

mogelijk van dienst te zijn.

Wanneer u naar de Wijkwijzer komt vragen we u

zich te houden aan onderstaande voorschriften:

•  kom zoveel mogelijk alleen

•  kom niet bij koorts, griep en/of verkoudheids-

klachten

•  houd 1,5 meter afstand

Vraag uzelf af of het nodig is de Wijkwijzer te 

bezoeken. Voor vragen is het ook mogelijk eerst

te bellen: 053 481 79 00. Mogelijk kan uw vraag

telefonisch beantwoord worden.

openingstijden wijkwijzer noord:

Maandag van 9.30 uur tot 12.30 uur

donderdag van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Adres: Meeuwenstraat 160 (in het gebouw van

Stichting Beien)

Twente Milieu is gestart met een mini-campagne

‘Help de vuilnisman’. Aanleiding hiervoor is de piek

in bijplaatsingen bij verzamelcontainers in de wijk

sinds inwoners zoveel thuis zijn. Op Facebook en

in de Huis aan Huis is al aandacht besteed aan

deze campagne. Ook de wijkkrant is gevraagd

mee te helpen door onderstaand bericht te plaat-

sen.

boodschap

de boodschap in de campagne is namens onze

vuilnismannen: ‘je kunt ons helpen, zodat wij ook

nu ons werk goed en veilig kunnen doen’.

Helpen kan door:

•  Grof afval thuis te bewaren. Lukt dat niet? Breng

het dan naar het afvalbrengpunt of laat het opha-

len aan huis;

•  Kartonnen dozen kleiner te maken voordat je ze

in de verzamelcontainer voor papier gooit. Zo is de

papiercontainer minder snel vol;

•  de omgeving rond de verzamelcontainer schoon

en netjes te houden;

•  Voor een bezoek aan het afvalbrengpunt na te

denken over het moment waarop je komt.

WIJKWIJZER NOORD WEER OPEN

HELP DE VUILNISMAN

Zo moet het dus niet!

Vlak na het begin van de coronacrisis zijn de Wijkwijzers in Enschede gesloten. Nu stap voor stap de

maatregelen versoepeld worden, zijn de Wijkwijzers sinds 2 juni weer open. U kunt dus weer terecht

voor informatie en advies over zorg en welzijn. 
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KOM MET JE IDEE, OOK NU!

Sinds de Coronacrisis zijn al veel hartverwarmende initiatieven van de grond gekomen. Vaak om je

buur(t) een hart onder de riem te steken. Een prachtig voorbeeld zijn de bloemen die werden bezorgd

bij verzorgingstehuizen en huisartsenpraktijken in Noord. Maar ook pakketten samengesteld met kleine

attenties voor mensen die nu wel een beetje aandacht kunnen gebruiken. Initiatieven die door buurtbe-

woners werden bedacht en uitgevoerd. Op de website www.uitinenschede.nl onder ‘Samen staan we

sterk’ zijn meer hartverwarmende ideeën te vinden.

Wist je, dat je ook voor deze ideeën wijkbudget kunt aanvragen?

Wil jij jouw buur(t) ook een hart onder de riem steken? Tip: neem contact op met Saskia van dijk

(s.v.dijk@enschede.nl) of jouw idee in aanmerking komt voor een wijkbudget of kijk op de website www.jij-

maaktdebuurt.nl. Kom met je idee, ook nu!

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw aan het Fazantplein. Woningcorporatie de Woonplaats reali-

seert hier 76 appartementen en 9 eengezinswoningen. de bouw vordert snel, het hoogste punt is zelfs

al bereikt.

planning

rekening houdend met de maatregelen die door

het rIVM zijn voorgeschreven, kon de bouw 

ondanks corona verder. de planning zal hierdoor

momenteel nauwelijks vertraging oplopen en de

bewoners van de meeste appartementen en 

woningen ontvangen naar verwachting voor het

einde van het jaar de sleutel van hun nieuwe plek.

bijna volledig verhuurd

Alle eengezinswoningen en bijna alle appartemen-

ten zijn inmiddels verhuurd! doordat huurders

vroeg zijn geworven, konden ze nog alle keuzes

voor badkamer, keuken en toilet zelf maken. 

de laatste appartementen worden aangeboden via

de website www.dewoonplaats.nl.

? Door Karen Westendorp, Consulent Wonen

BLIK OP DE BOUW
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TENTOONSTELLINGSAGENDA

rijksmuseum twenthe (Lasondersingel 129-131)

t/m 13 september: picasso & matisse, beauty is

a line; het werk van Picasso en Matisse in verras-

sende combinaties naast werk van tijdgenoten en

hedendaagse kunstenaars waarin de lijn een 

wezenlijk element vormt.

t/m 13 september: ben akkerman (1920 – 2010);

selectie van tachtig kunstwerken van deze 

Enschedese kunstenaar.

Vanaf 5 juli: inner vitality; Claudy jongstra, in

2019 verkozen tot kunstenaar van het jaar, heeft

een gedeelte van de binnentuin en een ruimtelijke

installatie ontworpen.

ars longa, vita brevis – de kunst is lang, het

leven kort; Negen hedendaagse kunstenaars heb-

ben een zaal ingericht met een keuze uit zeven

eeuwen kunst van het rMT, aangevuld met een

eigen werk.

de schatkamers: Hoogtepunten uit de eigen col-

lectie in schatkamers gepresenteerd: de Middel-

eeuwen, Landschappen, Portretten, Zilver en

Kunstnijverheid.

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

de museumfabriek (Het rozendaal 11)

Vanaf 1 juni: de droom van het vliegen; je wordt

ondergedompeld in de wereld van vliegtuigen, je

ziet hoe de eeuwenoude droom om te kunnen vlie-

gen werkelijkheid wordt en hoe men zich daarbij

liet inspireren door de natuur.

wunderkammer; Kleine tentoonstellingen over

uiteenlopende thema’s zoals: Magisch Wit, Sagen

en Legenden, Kevers, Wereldreizigers, de Nacht,

Onderhuids en draad. de nieuwste: de Ijzeren

Eeuw over de geschiedenis van de textielindustrie

is sinds kort geopend.

In de makerspace is een uitgebreid programma

met workshops, demonstraties en activiteiten voor

de hele familie met als thema vliegen. Het volle-

dige programma vind je op www.demuseumfa-

briek.nl

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

tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)

Tetem gaat stapsgewijs open. de eerste tijd met

online programma’s zoals de vele maker Festival

@ Home activiteiten en de interactieve tentoon-

stelling the rodina. Vanaf september is Tetem

klaar om weer bezoekers te ontvangen.

Vanaf 1 juli: In het nieuwe maakmeelab kunnen

bezoekers van alle leeftijden aan de slag met 

innovatieve maakopdrachten. Werken in het lab

kan alleen op afspraak!

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)

Foto-expositie Henk brusse; vijftig foto’s van

persfotograaf Henk Brusse over de Tweede 

Wereldoorlog en de bevrijding van Enschede, 

ingericht door de Historische Sociëteit.

De musea zijn weer open! In verband met de maatregelen rond het coronavirus moet men online tickets

reserveren voor de gewenste dag en tijdstip.

WIE WAT WAAR

aanleg minibosje gestart

Foto jan van Cooten.

Bij Buurthuis Beien, op een gedeelte van het oude

schoolplein aan de kant van de Hulsmaatstraat, is

begonnen met de aanleg van een minibosje, een

zgn. tiny forest. Het grondwerk is inmiddels klaar

en het veld is tijdelijk ingezaaid met wilde bloemen.

de bomen worden in november geplant. Een 

minibosje zorgt voor meer groen in de wijk, helpt

bij opvang van regenwater en heeft een educatief

doel. Leerlingen van buurtschool Het Zeggelt hel-

pen mee met het planten van de bomen en zullen

in het bosje natuurlessen krijgen.

maker Festival twente @Home editie

Het Maker Festival Twente, dat op 6 en 7 juni zou

plaatsvinden, heeft een andere vorm en een ander

tijdstip gekregen i.v.m. het coronavirus. Tetem, de

organisator van het festival, heeft het concept

doorontwikkeld in een online activiteitenpro-

gramma en verder komt er een Maker Maand in

oktober. Kinderen en jongeren in de leeftijd van 8

t/m 15 jaar krijgen online Code-it@Home work-

shops aangeboden en kunnen zich inschrijven

voor de Make-It@Home kits. Ook voor (jong) 

volwassenen is een nieuw programma ontwikkeld,

Lablearning@home. Voor meer informatie zie 

pagina 13.

rap Quarantine beseffings

Sillo (29), een rapper wonend in de wijk deppen-

broek, heeft een track uitgebracht met de titel Qua-

rantaine Beseffings. Te beluisteren via de link:

https://www.youtube.com/watch?v=2ZIiisudeVE&t

=2s.

FC twente soccer Camps in de zomervakantie

voor kinderen

In de zomervakantie worden er voor jongens en

meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar ver-

schillende FC Twente Soccer Camps georgani-

seerd in Enschede en de regio. de Soccer Camps

worden georganiseerd volgens de richtlijnen van

het rIVM. Hierdoor is er een gelimiteerd aantal

van maximaal 56 plaatsen per editie beschikbaar.

Op het veld worden verschillende spel,- techniek,-

en partijvormen gedaan en staat het plezier van de

deelnemers voorop. Ga snel naar

www.fctwente.nl/soccercamps voor meer informa-

tie.

Honderden extra oren voor de luisterlijn

Het is al vele weken extra druk bij de Luisterlijn.

Nederlanders nemen massaal contact op voor

emotionele steun of voor een praatje. Gelukkig is

er ook een andere kant: de afgelopen tijd boden

ruim 800 nieuwe vrijwilligers hulp aan om die extra

oproepen te beantwoorden. Met een verkort oplei-

dingstraject, en een extra telefoonlijn ‘de Corona-

praatlijn’, is de Luisterlijn er nu voor nog meer

mensen die om een praatje verlegen zitten. 

de Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een

anoniem gesprek. Bel naar 0900-0767 of chat of

mail via www.deluisterlijn.nl.
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