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NIEUWS IN HET KORT
• Melkveebedrijf Voogd aan de Weerseloseweg 235 heeft de eerste melktap van Enschede geopend.
Je kunt er zelf op alle dagen van de week van 8.00 – 20.00 uur verse, onbewerkte melk tappen.
Vanwege de locatie op Hof Espelo wordt aan klanten gevraagd lopend of met de fiets te komen.
• Geen wijkkrant ontvangen? Dan kunt u eentje ophalen op verschillende plekken in de wijk: bij Primera
in winkelcentrum ‘Op de Brouwerij’, bij buurtcentrum Beien aan Meeuwenstraat 160 of in winkelcentrum
Deppenbroek bij de ingang van Bakkerij Nollen. Staat het rek met wijkkranten hier niet, dan liggen de
wijkkranten onderin het krantenrek bij CIGO Kroeze.
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EEN NIEUW KUNSTWERK AAN DE VOORTMANSWEG BIJ HET KlAASKATEPlEIN

? Door Piet de Wit

Hoe een twee eeuwen oude eik werd veranderd in een kunstwerk

In het voorjaar, tijdens een voorjaarsstorm, waaide
er een zware tak uit een 210 jaar oude eik aan de
Voortmansweg bij het Klaaskateplein. Er is toen
besloten, omdat het al eens eerder was gebeurd,
de boom om te zagen. Dit was heel jammer want
deze prachtige oude eik was beeldbepalend voor
de buurt. Daarom heeft men een gedeelte van de
grote stam van de eik laten staan.
krachten bundelen

Enkele weken later sprak ik wijkbeheerder Paul
Scholten, deze vroeg of de bewoners misschien
een idee hadden voor de boom. Ik antwoordde:
“Misschien kunnen wij er een kunstwerk van laten
maken”. Paul Scholten vond dit een goed plan en
zou het voorstellen bij de gemeente. Maar dit werd
het niet, in een stad waar zoveel bezuinigd moet
worden! Tijdens een vergadering van de bewonerscommissie van het Klaaskateplein met de
Woonplaats kwam de boom ter sprake en hier
opperde de woonconsulente Marloes Koebrugge
om het samen met hen uit te voeren.
Met bijdragen van de Woonplaats, het Wijkbudget
en uit het Fonds Parcipatie Noord van de
gemeente kwam er voldoende geld om het plan uit
te voeren.
textielverleden van enschede

Er werd een boomkunstenaar benaderd (Hans Nijmeijer) en samen met hem en omwonenden werd
een ontwerp gemaakt waarin het textielverleden
van Enschede tot uitdrukking komt. Het textielverleden heeft ondanks alle negativiteit toch veel
bijgedragen aan de ontwikkeling van onze stad. Zo
zijn in het kunstwerk de fabriekspijpen van Menko,
de poort van Spinnerij Roombeek en de twee oude
erven Klaaskate en Voortman, beiden al in 1475
genoemd, verwerkt. Verder is een prachtig uitgewerkte midwinterhoorn te zien en stroomt het
water van de Roombeek van boven naar beneden.
klus geklaard

Op 30 juni kon Hans Niemeijer met zijn klus
beginnen en na een onderbreking, vanwege zijn
vakantie, ging Hans samen met zijn collega verder
met het afwerken van de boom. De buurtbewoners
hopen dat het kunstwerk er nog jaren zal staan en
een educatieve functie zou kunnen vervullen.
Misschien is het een idee om de boom in de kunstroute Roombeek-Lonneker en het rondje
Enschede op te nemen.
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MET OEfENEN KOMT IEDEREEN VERDER
workshop Circus tijdgeest in speeltuin voortsweg

? Door Titia van Hooijdonk

Duurzaamheideducatie Enschede zoekt van 21 september t/m 30 oktober enthousiaste mensen die het
leuk vinden om een activiteit te begeleiden voor kleuters van het basisonderwijs in het abraham
Ledeboerpark. De kleuters maken spelenderwijs kennis met het bos en de dieren die daarin leven, met
als doel waardering en respect krijgen voor de natuur.
Functieomschrijving:

wat we van jou verwachten:

De ochtend begint om 8.30 uur met het klaarzetten
van de materialen (paddenstoelen en kruiwagens)
in het park. Om 9.00 uur ontvang je de eerste
groep kleuters, je enthousiasmeert de kleuters met
een kort verhaal, vervolgens leg je aan de kinderen en aan de ouders uit hoe de activiteit verloopt.
De ouders gaan zelf met de kinderen aan de slag,
jij blijft nog even kijken of alles soepel verloopt en
of er geen vragen zijn. Dan neem je afscheid van
de leerkracht en kom je terug naar de werkschuur
voor een kopje koffie/thee. Na afloop van de
activiteit controleer je of alle spullen in orde zijn en
op de goede plek staan voor ontvangst van de
volgende groep. Om 10.15 uur sta je klaar om de
volgende groep te ontvangen, zodra die goed en
wel is opgestart kom je terug naar de werkschuur
en rond 11.30 uur ruim je de materialen weer op.

• om kunnen gaan met kinderen van 4-6 jaar
• beschikbaar zijn op dinsdag- en/of vrijdagochtend in de maanden september/oktober van
8.30 – 12.00 uur
• de activiteit duidelijk kunnen uitleggen
• affiniteit met de natuur hebben
• goede beheersing van de Nederlandse taal
• flexibel en enthousiast zijn
Foto: annina Romita, Newsroom Enschede

Bij belangstelling kun je een bericht met een korte
motivatie sturen naar: b.quist@enschede.nl

Foto: Jan van Cooten

Op 3 augustus werd in Speeltuin Voortsweg, in plaats van de gebruikelijke Jeugdviva, een workshop circus gegeven. Deze workshop werd verzorgd door het Enschedese Circus TijdGeest.
de kinderen, met alles wat ze bij hun optreden
nodig hadden, klaar waren gaan staan, werden we
verrast: Hans Rutjes kwam als volledige eenmansband aanlopen: hij droeg allemaal muziekinstrumenten die ook nog eens allemaal tegelijk in
werking waren. Naast dat Hans de optredens
presenteerde, zorgde hij met zijn One Man Band
ook voor muzikale begeleiding bij de optredens
van de kinderen.

Circus tijdgeest

Circus TijdGeest is in 1988 opgericht als familiecircus door directeur Hans Rutjes en enkele
naasten. In Nederland verzorgt het circus verschillende optredens en workshops, daarnaast zijn ze
op tournee naar o.a. Engeland, Denemarken en
Tsjechië geweest.

NIEUWS VAN POWER NOORD

?

gezellige muziek bij verschillende uitdagende
activiteiten

Door Cindy Reuver, Coach Power Noord

We zijn op 1 juni weer voorzichtig begonnen bij
Power Noord. Wel met een speciaal coronarooster, zodat iedereen zo veilig mogelijk naar de
activiteiten en lessen kan. Ondertussen kan er ook
weer een kopje koffie worden gedronken bij Beien
in het buurtcafé. Wel moet iedereen 1,5 meter
afstand houden en er mogen maar maximaal 10
mensen in 1 ruimte. als je ziekteverschijnselen
hebt (hoesten/niezen, koorts, benauwdheid e.d.)
hebben we graag dat je thuis blijft.

dragen. Voor een afspraak kun je bellen of mailen
op 053-737 02 81/noord@centrumpower.nl.

als je Hulp bij Formulieren nodig hebt, kan dat op
verschillende plekken in de wijk: Maandag bij
Tetem, dinsdag bij Power Noord en woensdag en
donderdag bij Servicecentrum Noord. Je kunt
langskomen of bellen of mailen voor een afspraak.
(06-136 764 65 /noord@centrumpower.nl)

Wil je meedoen aan een activiteit of heb je hulp bij
papieren of administratie nodig of wil je een keer
mee-eten? Kom gerust langs. We zitten in Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160. Wel even melden
bij de receptie!

Op woensdag 9 september zijn we weer gestart
met ‘Eten bij Buren uit andere Culturen’: dit keer
was de Thaise keuken aan de beurt. Er wordt
gekookt door wijkbewoners, die iets van hun
cultuur willen laten zien/proeven. Wil je mee-eten
voor een klein bedrag? Opgeven kan via: 053-737
02 81 of noord@centrumpower.nl.

Toen ik eind van de ochtend het terrein opkwam,
was er gezellige muziek te horen en waren zo’n
twintig kinderen al druk met verschillende uitdagende activiteiten. Ik zag kinderen rijden op
eenwielers, anderen waren druk aan het jongleren
met ballen en kegels of waren aan het werk met
flowersticks, pogosticks, pois en diabolo’s. Deze
activiteiten vergden vooral een goede motoriek,
voor andere activiteiten waren vaardigheden op
het gebied van acrobatiek nodig, zoals lopen op
de evenwichtsbalk en lopen op verschillende
draaiende buizen. Hiernaast was het ook knap dat
het enkele kinderen lukte om op elkaars schouders
te klimmen. Bij alle activiteiten kregen de kinderen
goede uitleg en begeleiding van professionals van
het circus en enkele vrijwilligers.

met oefenen komt iedereen verder

alle kinderen kregen na afloop van het optreden
een uitgebreid en verdiend applaus. Uiteraard ging
het optreden bij het ene kind wat beter dan bij het
andere, Hans gaf hierbij aan: “Iedereen oefende
vandaag voor het eerst voor het optreden en is al
verder gekomen dan toen ze vanochtend begonnen, dus blijf vooral oefenen om wat je geleerd
hebt vast te houden en zo verder te komen.”
Een broer en zus van de familie deden tenslotte
een jongleer act en een act met een diabolo, waarbij ze lieten zien hoeveel ze bereikt hadden met
veel oefenen. En dat vond ik een mooie conclusie
van een mooie dag.

optreden met begeleiding van one man band
Hans rutjes

Vanaf 1 september is onze kapper er ook weer.
Op maandag- en woensdagochtend voor dames
en op dinsdag en donderdag voor heren. Zowel de
kapper als de klant dienen een mondkapje te

Na een dag hard werken, mochten de kinderen
aan het eind van de dag hun kunsten laten zien
aan hun ouders en andere belangstellenden.
Nadat de ouders het terrein opgekomen waren en
4
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DE WEDEROPSTANDING DER DODEN OP HET BOERENKERKHOf

? Door Titia van Hooijdonk

Op 4 juli gebeurde er wel iets heel bijzonders op het Boerenkerkhof: voor het eerst werd er een dode
‘tot leven gewekt’. Dit gebeurde uiteraard niet letterlijk, het betrof de onthulling van het gerestaureerde
grafmonument van Thomas Tattersall met daarbij het begin van de lancering van een nieuwe app.

Foto's: Jan van Cooten

textielfabriek op te zetten. Thomas was betrokken
bij de oprichting van de Enschedese voetbalclub
Prinses Wilhelmina. Hij kan dus uitgebreid vertellen over zowel de geschiedenis van Enschede als
van de eerste voetbalclub. Helaas is Thomas in
1887 al op 17-jarige leeftijd overleden, nadat hij
tijdens een wedstrijd een trap in zijn buik kreeg.
Omdat hij zijn tegenstander niet wilde verraden,
heeft hij de naam van degene die dit gedaan had
niet genoemd. Familieleden van Thomas zijn lang
bij de club blijven spelen.

nieuwe plannen voor boerenkerkhof

De opening werd verricht door Marjolein Haandrikman van de werkgroep Boerenkerkhof. Zij vertelde
wie er vandaag allemaal spraken en kondigde Ben
Snijders aan als eerste spreker. Deze vertelde dat,
nu er al bijna honderd jaar geen mensen meer begraven worden op het Boerenkerkhof, deze plek
steeds meer vervalt. Samen met de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker bedacht de
werkgroep iets nieuws: Wat kunnen de overledenen ons vertellen over henzelf en Enschede om
het Boerenkerkhof interessanter te maken? Met de
hulp van enkele studenten werd hiervoor een app
ontwikkeld en de verhalen werden door verschillende mensen in de ik-vorm ingesproken. Om de
verhalen extra te ‘verlevendigen’ met beeld en geluid, werd gebruik gemaakt van augmented reality.

rabobank reikt cheque uit

Twee mensen van de Rabobank kregen het
woord, zij gaven aan graag goede initiatieven te
ondersteunen. Daarbij stond de eerste Rabobank
in Enschede ook nog eens vlakbij het Boerenkerkhof. De uitreiking van een cheque van 1000 euro
aan Marjolein Haandrikman namens de werkgroep
Boerenkerkhof volgde.

de mooiste verhalen in augmented reality

augmented reality legt beeld en geluid over het
scherm van het medium van de gebruiker. Op het
moment dat deze de app opent en het medium
richt op een van de vijfentwintig geselecteerde
graven, wordt de gebruiker teruggevoerd in de tijd
en volgt een uitgebreide ervaring met beeld en
geluid. Hiermee is het Boerenkerkhof een klein
historisch museum in de openlucht geworden.

onthulling gerestaureerd grafmonument

De laatste sprekers waren enkele leden van de
familie Tattersall, waaronder een nazaat van de
broer van Thomas. De familieleden mochten het
gerestaureerd grafmonument onthullen, waarmee
de bijzondere bijeenkomst op het Boerenkerkhof
werd afgesloten.
Op Open Monumentendag 12 september presenteert burgemeester Onno van Veldhuizen de
volledige app met alle vijfentwintig verhalen met
beeld en geluid.

de eerste voetbaldode

Vandaag werd als eerste van 125 overledenen het
verhaal van Thomas Tattersall gepresenteerd.
Thomas was de zoon van John Tattersall, die
vanuit Engeland naar Nederland kwam om een
6
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DEPPENBROEK ScHOON: BEWUSTWORDING DOOR EEN VOORBEElD
TE STEllEN

? Door Titia van Hooijdonk

De mensen van Deppenbroek Schoon zijn actief in zowel de wijk Deppenbroek als de wijk Mekkelholt:
ze gaan in groepjes van twee of alleen op stap om afval te prikken en in vuilniszakken te verzamelen.
Vijf mensen hebben de materialen en werken af en toe zelf. Op 24 augustus sprak ik met drie wijkbewoners die elke week of eens in de twee weken op pad zijn.
beweegredenen om mee te gaan helpen

Marleen vertelt een mooi verhaal hoe ze ertoe is
gekomen om te gaan helpen, ze kwam in Deppenbroek de mensen van Deppenbroek Schoon tegen
terwijl ze aan het prikken waren, Marleen gaf hen
een compliment. Hierop antwoordde een van
beiden: “Dat zou jij ook kunnen doen.” Marleen
vond dit zo komisch dat ze gelijk aangaf dit wel te
willen, waarna ze haar telefoonnummer gaf.
Eerder werd er alleen geprikt in Deppenbroek,
Marleen woont in Mekkelholt. “Zo is het balletje
gaan rollen dat we ook in Mekkelholt zijn gaan
prikken.”
mensen ontmoeten leuk

Tijdens het schoonmaken vinden veel ontmoetingen plaats. “Mensen spreken ons aan op van
alles en nog wat en vragen naar het hoe en
waarom.” We krijgen alleen maar positieve reacties, negatieve reacties kunnen we ombuigen.
Kees: “Ik denk dat we iets zaaien in de wijk.”
Het fijne van de ontmoetingen wordt nogmaals benadrukt.

vooral zichtbaar zijn

Met hun activiteiten wil Deppenbroek Schoon
vooral zichtbaar zijn: het kan ook anders dan leven
met troep op straat en de wijkbewoners kunnen
zelf wat doen. Tijdens het schoonmaakwerk
dragen de mensen van Deppenbroek Schoon een
duidelijk hesje en zijn daardoor zichtbaar
aanwezig.

waarom dit werk

Op de vraag waarom ze bij Deppenbroek Schoon
zit heeft Marleen een simpel antwoord: “Wie doet
het anders, als wij het niet doen?” En de dames
vinden het gewoon leuk en ze vinden het fijn om
buiten te zijn. “We doen dit vanuit onszelf, niet
omdat het georganiseerd is.” Een positieve drive
is ook een motivatie. “Het geeft energie om er wat
aan te doen.”

Zelf in actie komen?

Hecht u waarde aan een schone buurt en wilt u in
actie komen? Voor meer info kunt u zich aanmelden bij Kees Boot van Wijk Deppenbroek,
info@wijkdeppenbroek.nl en 06-489 748 91.
Voor de juiste materialen als een knijper, handschoenen en vuilniszakken wordt gezorgd.

wat er allemaal wordt gevonden

Marleen vindt het “Niet te geloven wat wij allemaal
bij het opruimen vinden. We vinden veel blikjes,
flesjes, chips zakken, heel veel papieren doekjes,
maar ook bedorven etenswaar, vuile luiers, onderbroeken, sjaals, condooms en nog veel meer.”
Kees: “alles wat op straat kan liggen,dat ligt er.”
Marleen: “We hebben de gekste dingen gevonden.
Dat we dachten: Hoe is het mogelijk dat mensen
dat weggooien? En hoe vaak je ook opruimt, de
volgende ochtend ligt er altijd wel weer iets.
En daar halen we de energie uit.”
8
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KINDERBOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

van de voorzitter

Plannen uitvoeren is enkel mogelijk met voldoende
middelen. Het verlies afgelopen maanden is groot
geweest. Voor onze boerderij zijn voerzakjes en ijs
een belangrijke bron van inkomsten. 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. De boerderij heeft het
hard nodig. Of kom een handje helpen. Voor een
klus of nu als gastheer of -dame om de beheerders
te helpen en te zorgen voor een gastvrij en
onbezorgd bezoek voor de vele mensen die in
deze moeilijke periode van de schoonheid van de
boerderij willen genieten.

Wat was het fijn dat de boerderij weer open kon in
juni. Wat was ze lang gesloten geweest! Een
ongekende tijd. Het was een periode van berusting, onzekerheid en frustratie. Wat is een kinderboerderij zonder bezoekers? Noord is een
boerderij van en voor de wijk. Voortgekomen uit
een wijkinitiatief. Het niet mogen toelaten van alle
trouwe bezoekers, van mensen uit de buurt, deed
pijn bij bestuur en beheer. Ze hebben de mensen
dan ook enorm gemist. Het weerzien was geweldig. Op de eerste dag stond er zelfs een rij van
mensen voor de poort. Wat veel positieve reacties!
Groot is de intense wens om ook in het weekend
weer open te gaan.
De coronacrisis is helaas nog niet ten einde.
Dit werpt een schaduw over de toekomst. Cruciaal
in de bestrijding van het virus blijft dat bezoekers
hun handen wassen bij aankomst en vertrek en dat
volwassenen goed afstand houden van elkaar.
aan de boerderij zal het niet liggen: een gloednieuwe wasbak is geplaatst. “Was je handen stuk”,
zoals de premier zei. Verder: de boerderij heeft
meer ruimte dan welke speeltuin of kinderboerderij
dan ook in de regio. Met ruime paden en grote
speelweide. Ruimte voor vele mensen.
Zelf neemt het bestuur de risico’s op besmetting
zeer serieus. Zo vinden bestuursvergaderingen
plaats in de buitenlucht. Onder de hooikap wordt
nu van gedachten gewisseld over de boerderij in
de weekenden, over nieuwe hekwerken voor
boomgaard en tuinen, over het natuurbelevingspad en de nieuwe bomen en hagen die de
boerderij wil planten in het najaar.
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AcTIVITEITEN VAN HET HUIS VAN VERHAlEN
inloopmiddagen

Het Huis van Verhalen is, in aangepaste vorm,
weer gestart met de inloopmiddagen. U bent van
harte welkom voor een kopje koffie of thee en een
praatje op onze gewone inloopmiddagen van
dinsdagmiddag t/m vrijdagmiddag van 13.30 –
16.00 uur. Er is ruimte voor 6 gasten om de 1,5m
te garanderen. Er wordt gevraagd om uw handen
te desinfecteren en er wordt voor voldoende
ventilatie gezorgd.
rondleidingen door roombeek en maandelijkse rondleiding

Het Huis van Verhalen organiseert ook weer haar
rondleidingen. Ook hier in aangepaste vorm.
Er kan, in groepjes van maximaal 10 personen
worden deelgenomen aan een vooraf geboekte
rondleiding. Is de groep groter, dan worden er
meerdere (vrijwillige) ambassadeurs ingezet om
de 1,5m afstand te kunnen garanderen. Dit altijd
in overleg met de deelnemers. Voor de maandelijkse rondleiding op de eerste zaterdag van de
maand om 13.30 uur moet nu ook gereserveerd
worden. Kosten: € 6 inclusief koffie/thee. Bel ons
op 053 – 431 62 88 of mail ons op info@huisvanverhalenenschede.nl en informeer naar de mogelijkheden, ook op andere dagen.
alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen van de maatregelen rond het coronavirus.
Houd onze website in de gaten op www.huisvanverhalenenschede.nl of onze Facebookpagina.
De link daarnaar is op onze website te vinden.

buurtmaaltijd

De buurtmaaltijd kan, op dit moment, helaas nog
niet worden opgestart. Samen gezellig van een
vers gekookte maaltijd genieten op 1,5m afstand
is niet de bedoeling en de restaurantruimte is hier
ook niet groot genoeg voor. Wij blijven nadenken
en overleggen om de buurtmaaltijd in een of
andere vorm weer op te starten. Houd onze
website en onze facebookpagina in de gaten voor
het laatste nieuws.

Het Huis van Verhalen is gevestigd in Wijkvoorziening Prismare, Roomweg 165c, 7523 BM
Enschede Tel.: 053 431 62 88.
Website:
www.huisvanverhalenenschede.nl,
Email: info@huisvanverhalenenschede.nl Facebook: huisvanverhalenenschede

enthousiaste vrijwilligers gezocht

Het Huis van Verhalen bestaat mede door het
enthousiasme van mensen die hun energie en tijd
vrijwillig ter beschikking stellen. Sommige vrijwilligers zijn voor een paar uur per maand beschikbaar, anderen voor een paar uur per week. Zoals
in elke organisatie vertrekken mensen of zijn
minder beschikbaar. Daarom zijn wij op zoek naar
enthousiaste 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.huisvanverhalenenschede.nl
12
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DE DIERENBEScHERMING IN ONZE WIJK

? Door Irma Bos, vrijwilliger en wijkhoofd van de Dierenbescherming
Wat doet de dierenbescherming voor de wijk? Helaas heel veel, omdat ook Enschede Noord dierenleed
kent. Gelukkig zijn veel wijkbewoners bereid om te helpen en te bellen met de dierenambulance.

kwam niet in de buurt. De kittens zijn naar een
pleeggezin gebracht, waar ze de hele nacht om de
twee uur werden gevoed. De volgende dag werd
in het bos een vangkooi voor de moeder neergezet, die regelmatig gecontroleerd werd. aan het
eind van de middag zat ze erin en konden moeder
en baby’s weer herenigd worden. Ze zijn bij het
pleeggezin gebleven totdat ze oud genoeg waren
om gechipt en geënt naar een eigen huisje te
gaan. De moederpoes is ook nog gesteriliseerd.
Het was jammer dat ze niet gechipt was, want dan
kon ze terug naar haar eigenaar.
Dat was ook het geval met het andere nestje dat
we uit een tuin haalden, ook die moederpoes was
niet gechipt. Het liefst willen we de dieren terugbrengen naar hun eigenaar, dus chip je dier en
zorg dat hij goed geregistreerd staat.

veel telefoontjes over jonge vogels

In het voorjaar kwamen tientallen verontruste telefoontjes over jonge vogels. Een enkele keer moest
de dierenambulance in actie komen, maar vaak
konden we mensen gerust stellen met de informatie van de site van de vogelbescherming: ‘Dat wat
ze zagen, heel normaal gedrag was voor de soort’.
Dus volgend jaar in het voorjaar eerst even de site
van de vogelbescherming nalezen, dan is de telefoon van de dierenambulance beter bereikbaar.
Het kost de dierenbescherming €24 voor zo’n ritje.
Zwerfpoes met kittens

Dit jaar hebben we twee zwerfmoeders met kittens
van de straat gehaald. Het begint altijd met een
melding van een oplettende bewoner, die in dit
geval een zwangere moederpoes op de UT
meldde. Ze voerde de poes, omdat de meeste
studenten naar huis waren i.v.m. corona. Rond
voertijd ging de dierenambulance naar de UT.
We zagen de poes en kwamen tot de conclusie dat
ze al bevallen was. Haar van de straat halen kon
dus niet, want ze moest voor haar kittens zorgen.
Maar waar had ze die verstopt? Toen ze uitgegeten was en een rondje had gelopen om haar
behoeften te doen, ging ze terug naar haar kittens.
Wij observeerden haar vanuit de verte en zagen
haar de Horstlindelaan oversteken, de Horstlanden in. Ze had haar kittens dus in het bos verstopt.
We konden op dat moment niks doen. We besloten de volgende dag de hond in te zetten. Want als
de moeder aangereden zou worden, hadden de
kittens geen schijn van kans. Onder een boomstronk vond de hond een droog hol met drie kittens
van twee weken oud. We hebben de kittens als
lokmiddel voor de moederpoes ingezet, maar ze
14

verdere acties

In Noord zijn dit jaar drieëntwintig katten van de
straat gehaald en negenentwintig in het verkeer
omgekomen. Vooral katers worden veel aangereden als ze op poezenjacht zijn. Laat je kater
daarom castreren. Er werden verder negen
honden gevonden en door de dierenambulance
opgehaald.
Collecte

De opbrengst van de collecte van vorig jaar, ruim
€ 900,-, is met alle bovenstaande acties ruimschoots uitgegeven.
Van 27 september t/m 3 oktober is er weer een collecte van de Dierenbescherming. Help ons helpen
en geef aan de collectant of help met collecteren!
Zie voor meer informatie: www.dierenbescherming.nl.
15
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HElEMAAl JEZElf ZIJN BIJ RAINBOW SIT-IN OP GlOBAl PRIDE DAY

? Door Titia van Hooijdonk

Omdat evenementen zoals de Roze Zaterdag vanwege de Corona afgelast zijn, was 27 juni 2020
uitgeroepen tot Global Pride Day. Ter gelegenheid daarvan was op de Lasonderbleek in de wijk
Roombeek een sit-in georganiseerd om aandacht te besteden aan andere geaardheden (LHBTI+) en
aan genderdiversiteit.

een diverse groep aanwezigen

gouden wimpel

Er waren ongeveer vijftig mensen op dit initiatief
afgekomen, werkelijk alle leeftijden en allerlei
verschillende soorten mensen waren vertegenwoordigd. Het terrein was versierd met regenboogvlaggen en verder kreeg iedereen een
regenboogparaplu. Deze was erg prettig tegen de
zon, maar vanwege de harde wind niet altijd even
handig. Er werd muziek met een goede beat
gedraaid.

Wethouder arjan Kampman van onder andere
Emancipatie vertelde dat we nog werk te doen
hebben, maar dat Enschede al wel is onderscheiden voor haar emancipatiebeleid. Het programma
‘Nu we er toch zijn’ van omroep BNN kwam twee
dagen naar Enschede om te onderzoeken hoe
LHBTI+ vriendelijk Enschede is. Met als resultaat
de Gouden Wimpel voor Enschede als verdraagzame stad. Deze Gouden Wimpel hangt nu naast
de Regenboogvlag op het gemeentehuis.
Voor arjan is Enschede “de stad waarin iedereen
zichzelf kan en mag zijn, ongeacht geloof, afkomst
of van wie je houdt. Een stad waarin iedereen zich
kan ontwikkelen.”

Helaas nog af en toe discriminatie

De dag werd geopend door voorzitter Freerk Jager
van COC Twente achterhoek, die als een soort
quiz vroeg wie wel eens discriminatie had ondervonden vanwege zijn/haar geaardheid en wie juist
helemaal zichzelf durfde te zijn door bijvoorbeeld
met zijn/haar partner hand in hand te lopen.
Daarbij schrok ik, ondanks dat ik weet dat incidenten met soms zelfs fysiek geweld nog altijd
voorkomen, er een beetje van dat er toch nog wel
redelijk wat mensen waren die hun hand opstaken.
Tegelijk was ik blij dat dit toch niet voor iedereen
gold. Zelf heb ik in mijn omgeving zelden met
discriminatie te maken gehad.

16

Contact en gezelligheid

De rest van de bijeenkomst gebruikte iedereen om
contacten te onderhouden en gewoon gezellig
samen te zijn. alles verliep supervrolijk. Een
uitspraak die vandaag veel te horen was en waar
ik het helemaal mee eens ben, luidt: Je moet
gewoon zijn wie je wilt zijn!

17
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WIE WAT WAAR
alle docenten, bezoek je hun lokalen en laten ze
je zien wat je allemaal kunt doen op het gebied van
muziek, dans, zang en kunst. Om het voor iedereen veilig en leuk te houden wordt een maximumaantal bezoekers gehanteerd. Reserveer je plekje
van tevoren door je aan te melden en een tijdslot
te kiezen. Blijf je liever veilig thuis, of wil je jouw
komst naar het open huis wat beter voorbereiden?
Maak dan gebruik van de online variant! Je vindt
hier alle informatie, kunt kennismaken met de docenten en video’s bekijken. Heb je iets gevonden?
Dan biedt een gratis proefles natuurlijk de uitkomst
om het eens in de praktijk te proberen. Iedereen
mag 2 gratis lessen aanvragen (één gratis les per
cursus). alle informatie over het open huis en
reserveren vind je op: www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis.

bloedafname op afspraak bij medlon

In Enschede Noord is de prikpost in de kantine van
RKSV EMOS per 1 september gesloten, patiënten
kunnen nu weer terecht in de ariënsstaete. Om
invulling te kunnen geven aan de 1,5 meter
afstand is overgegaan op bloedafname op
afspraak. Op deze manier kan vooraf het aantal
patiënten in de wachtkamer beperkt worden U kunt
een afspraak maken via www.medlon.nl.
Vanwege het coronavirus wordt patiënten
gevraagd om niet naar een locatie van Medlon te
komen wanneer ze klachten hebben zoals hoesten, benauwdheid, 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.

Collectanten gezocht

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke
huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS Fonds
plaats. MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben 17.000 mensen MS
en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek
naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar
twee uur van je tijd en het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.
Hulp voor jonge mantelzorgers

Ben of ken jij iemand die opgroeit met een bijzonder gezinslid? Bijvoorbeeld iemand met een broer
of zus met autisme of een vader of moeder met
een chronische ziekte of psychische problemen.
Deze kinderen en jongeren noemen we jonge
mantelzorgers (JMZ). Jonge mantelzorgers
hebben vaak niet de lichamelijke zorg over hun
gezinslid, maar moeten wel vaak zorg en aandacht
missen en kunnen zich flinke zorgen maken over
het thuisfront. Dit kan best lastig zijn. Zeker 1 op
de 5 kinderen heeft hier thuis mee te maken.
SIZ Twente-JMZ heeft een toegespitst aanbod van
activiteiten, cursussen, individuele ondersteuning
en ervaringsmaatjes om jonge mantelzorgers zo
goed mogelijk te ondersteunen. Kijk op
www.siztwente.nl of neem direct contact met ons
op via de mail: jongemantelzorgers@siztwente.nl
of tel: 085 773 17 20.

anwb automaatje groot succes in enschede

Ook in Enschede zijn er veel mensen die graag
naar de stad willen of naar een familielid. Er is weinig geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele
ouderen. Voor hen is autoMaatje een uitkomst.
alifa organiseert autoMaatje en coördineert de
ritten. Op dit moment rijden wij klanten onder
strenge voorwaarden naar hun bestemming en
volgen wij natuurlijk de richtlijnen van het RIVM.
De vraag naar vervoer is het laatste jaar hard
gestegen. autoMaatje kan nieuwe vrijwillige chauffeurs goed gebruiken. als vrijwilliger vervoert u met
uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding. Wilt u ook een autoMaatje worden voor
minder mobiele plaatsgenoten? Neem voor meer
informatie contact op met Theo Jongman van alifa
via 053 432 01 22.
open huis van kaliber kunstenschool

Op 19 september vindt tussen 14.00 en 16.00 uur
het open huis van Kaliber plaats aan het Willem
Wilminkplein 1. Tijdens het open huis ga je langs
18
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NIEUWS VAN BUURTHUIS BEIEN

? Door Jolanda de Vos, coördinator pr en communicatie Buurthuis Beien

middel van gaatjes in een tuinslangennetwerk,
gezorgd dat al het water bij een plant terecht komt
en er geen water wordt verspild.

de buurtkeuken van beien

In de keuken van Beien is het een drukke boel.
Voor de coronacrisis waren er al vele smakelijke
initiatieven en lekkere bezigheden, zoals de populaire en heerlijke lunches. Deze lunches zijn inmiddels weer opgestart, maar voorlopig nog even voor
twee keer in de week: Op dinsdag en donderdag.
Elke week bedenkt de chef-kok met zijn team van
enthousiaste medewerkers een smakelijke lunch,
die je gezellig kunt opeten in ons café, op het
terras of anders neem je het gewoon mee. Een
gezonde maaltijd voor thuis of op je werk. alles is
vegetarisch, biologisch en zoveel mogelijk uit
eigen groentetuin. Voor de mensen die slecht ter
been zijn, kan de lunch worden bezorgd.

terras van beien

Bij buurthuis Beien is het goed toeven op het
buitenterras. Vooral met de nieuwe parasols is het
met mooi weer een genot om buiten te zitten. Het
uitzicht op de moes- en kruidentuin is prachtig. Een
prima plek om een kopje koffie te drinken of om je
lunch te eten. En bij slecht weer zitten we gezellig
in ons café. Een krantje erbij of een mooi boek.
Lekker snuffelen tussen de mooie kaarten of een
kletspraatje met een buurtgenoot of vrijwilliger.
vrijwilligers gezocht voor beien

Zoals u ziet zijn er tal van activiteiten in ons gezellige buurthuis. Er kunnen er nog veel meer bij: aan
ideeën ontbreekt het hier niet. Wel hebben we vrijwilligers nodig die zich willen inzetten voor de buurt
en vooral ook begeleiders om enkele van onze
meer prestigieuze projecten te begeleiden. U moet
dan wel een team van enthousiaste vrijwilligers
kunnen aansturen. Mocht u geïnteresseerd zijn
dan horen wij dat graag. Kom vooral vrijblijvend
langs voor een gesprek en informatie.

minibosje of tiny forest

DE NOABER VERHUIST NAAR lONNEKER
Vanaf 1 september huurt De Twentse Zorgcentra het voormalige aBTB en Welkoopgebouw aan de
Lonneker Molenweg in Lonneker. Dit karakteristieke gebouw met grote buitenruimte wordt het nieuwe
onderkomen voor dagbestedingslocatie de Noaber. Deze ‘klussendienst’ bevindt zich al jaren op ’t Bouwhuis, maar is daar uit zijn jasje gegroeid.
De klussen betreffen vooral het werken met hout, zoals het maken, herstellen, pimpen van producten
zoals plantenbakken, meubels en vogelkastjes. Daarnaast biedt de Noaber zijn diensten aan aan de
woongroepen op ’t Bouwhuis. Op de nieuwe locatie blijven de activiteiten grotendeels ongewijzigd.
Er kunnen echter meer cliënten (vanuit de wachtlijst) geplaatst worden, omdat er meer ruimte is.
Een feestelijke (her)opening zal op een later tijdstip plaatsvinden.
20

Er werd al lang gewerkt aan het tiny forest. Dat
begint nu steeds meer vorm te krijgen. De betonnen bak, ook wel het pierenbadje genoemd, is
verwijderd en daar is een tijdelijk veld aangelegd,
ingezaaid met bloemen en planten die een aantrekkende werking moeten hebben voor bijen en
vlinders en andere zo noodzakelijke insecten.
Het veld staat nu in volle bloei en is flink omhoog
geschoten. Later in het jaar wordt het veld vervangen en worden er bomen geplant door leerlingen
van de Montessorischool “t Zeggelt. Dat staat
gepland voor november, dus hou het in de gaten.
Het minibosje zorgt voor meer groen in de wijk,
helpt bij opvang van regenwater en krijgt een
educatief doel voor schoolkinderen.

oh ja….. de werkplaats van beien!

We hebben een werkplaats waar men fietsen
repareert en huishoudelijke apparatuur voor een
heel zacht prijsje. U kunt de technische vrijwilligers
ook aan huis laten komen voor reparaties. Een
kleine reparatie begint bij 4 euro voor 30 minuten.
Daarna is het 8 euro per uur. Een huisbezoek
begint met 5 euro. Daarna 12, 50 per uur.
U kunt altijd bellen, mailen of langskomen.

groente- en kruidentuin

De groente- en kruidentuin doet het fantastisch.
De producten hieruit worden ter verkoop aangeboden. Vooralsnog op dinsdagochtend maar dat kan
worden aangepast. Er wordt hard gewerkt aan het
bouwen van installaties om regenwater op te
vangen en te gebruiken voor de tuin en diverse
andere doeleinden. Er is ook een superstrak
waterbesparend systeem aangelegd waarbij de
planten in de tuin worden voorzien van water
middels een ‘zweet’ techniek. Daarbij wordt, door

Contactinformatie

Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160, tel. 053 737
02 68 (van 9.00 tot 12.00 uur), info@beien.nl
Wij als buurthuis zijn partners van Wijkwijzer
Enschede, Power Noord, Carinth Reggeland en
RIBW groep Overijsel. Kijk op www.beien.nl voor
meer informatie over hun en onze activiteiten.
21
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VANUIT DE BASISScHOlEN

obs roombeek in een nieuw jasje!

Bouwplaats kleuters

De kinderen van OBS Roombeek keken op de eerste schooldag de ogen uit: de school heeft in de
zomervakantie een metamorfose ondergaan!
De oranje/rode kleuren zijn verdwenen en we hebben gekozen voor rustige groen- en grijstinten. Waar
eerst 25 tafeltjes in een lokaal stonden, staan er nu naast enkele gewone leerlingsetjes grote groepstafels
waar meerdere kinderen aan kunnen zitten of staan. De kapstokken zijn uit de gangen verdwenen en
hebben plaatsgemaakt voor werk- en speelplekken op alle verdiepingen. Op de benedenverdieping is
een grote bouwplaats gerealiseerd waar kleuters naar hartenlust kunnen spelen en experimenteren met
allerlei materialen.
De aanleiding voor deze metamorfose is het visietraject dat het team volgt in samenwerking met Ellen
Kuster (onderwijs)vormgever en De Beleving Interieur en Meer: meubelontwerp op een (eigen)wijze
manier. Grote tafels op wielen, op maat gemaakte kasten, hergebruik van oude materialen (duurzaamheid!) zijn enkele voorbeelden die in school terug te zien zijn.
alles (kleurkeuze, materiaalkeuze, inrichting van de ruimtes) is op elkaar afgestemd. De kinderraad van
de school heeft hierin meegedacht: kinderen weten immers het beste wat ze nodig hebben om tot groei
te komen. Het team van OBS Roombeek gunt kinderen de ruimte om veel te spelen en spelend te
ontdekken en te leren. Kinderen mogen kind zijn op OBS Roombeek!
Nieuwsgierig geworden: bel of mail om een kennismakingsbezoek te plannen!
Dat kan via 053 436 43 69 of roombeek@roombeekschool.nl.

22
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EEN KIJKJE IN HET MAAKMEElAB VAN TETEM

? Door Titia van Hooijdonk

Op woensdag 15 juli werd bij Tetem het MaakMeeLab geopend, een nieuwe ruimte die dient als gecombineerde werkplaats en ontmoetingsplek. Iedereen met interesse in kunst en/of het maken van dingen vindt
hier maak-faciliteiten die gericht zijn op de digitale cultuur en de maakcultuur. Hiervoor zijn binnen het Lab
de nieuwste technieken en technologieën te vinden. Het Lab is klaar, maar nog wel in ontwikkeling.

een kijkje in het lab

mogelijkheden voor jong en oud

Op 22 juli nam ik een kijkje in het Lab en was
onder de indruk van de grote hoeveelheid technieken en de vele mogelijkheden die deze technieken
bieden. Voorbeelden van de technieken en
technologieën zijn 3D (voedsel)printers, lasercutters, Virtual Reality, artificial Intelligence, Robotica
en Domotica. Zoals het MaakMeeLab gericht is op
maken en programmeren, kan in het Filmlab
gewerkt worden met verschillende technieken die
iets extra’s toevoegen aan film, zoals bijvoorbeeld
stop-motion techniek en augmented Reality.

Iedereen is van harte welkom om in het MaakMeeLab kennis te maken met alle nieuwe technieken
en technologieën en/of om aan artistieke kwaliteiten te werken. Kinderen en jongeren tussen de 6
en 15 jaar kunnen experimenteren met de nieuwste Make-It@Home techniek-kits. Ze kunnen
bijvoorbeeld een robot-hand, een wenskaart met
een speciale elektronische boodschap of een
puzzel met behulp van een hologram maken.
Professionele makers en individuele studenten
kunnen in het FabLab in interdisciplinair verband
producten ontwikkelen en op de markt brengen.

domotica met Homey

Een van de technieken wil ik hier graag uitlichten:
Domotica met Homey. Domotica is een samentrekking van robotica en domus, het automatiseren en
verbinden van systemen in huis met een huisrobot.
Sommige processen binnen Tetem zijn ontwikkeld
in samenwerking met lokale bedrijven en dat is ook
hier het geval: het bedrijf athom uit Enschede is de
ontwikkelaar van Homey de huisrobot. Homey verbindt al je apparaten thuis. Tetem heeft hier een
speciale workshop voor ontwikkeld waarmee je kunt
leren om apparaten via de huisrobot te bedienen.

nieuwsgierig geworden en meedoen?

Het MaakMeeLab is in verband met de coronamaatregelen op inschrijving geopend van dinsdag
tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en
vanaf 12 september ook op de zaterdag en
zondag. Meer informatie is te vinden op de website
Tetem.nl/maakmeelab, hier vindt ook de inschrijving plaats. Toegang is gratis, voor het gebruik van
materialen wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Bij inschrijving kan men aangeven met welke technieken en vragen men aan het werk wil.
24
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TENTOONSTEllINGSAGENDA
In verband met de maatregelen rond het coronavirus moet men voor een bezoek aan het museum vooraf
online tickets reserveren voor de gewenste dag en tijdstip.
In de makerspace is een uitgebreid programma
met workshops, demonstraties en activiteiten voor
de hele familie. Het volledige programma vind je
op www.demuseumfabriek.nl
Iedere laatste dinsdag van de maand is er een
lezing rond koffietijd. De onderwerpen zijn zeer
divers en altijd gerelateerd aan objecten uit de
museumcollectie. De eerstvolgende lezing is op 29
september. Zie de website, ook voor lezingen
’s avonds.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

rijksmuseum twenthe (Lasondersingel 129-131)
t/m 1 november: invisible breath; Mirna Limon en
Nicole Schulze, beide opgeleid aan de aKI in
Enschede, tonen werken op papier waarin ze de
onzichtbare, innerlijke gevoelswereld van de mens
onderzoeken
t/m 1 november: 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
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)

tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
Tot 16 oktober: reflecties; hoe ziet onze digitale
toekomst eruit en welke rol spelen mens en
machine daarin.
In het 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.arendsmanhuis.nl)

de museumfabriek (Het Rozendaal 11)
wunderkammer; Kom u verwonderen in 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.

WIJKWIJZER NOORD
informatiepunt voor vragen of advies over alles wat te maken heeft met zorg en welzijn

Verder zijn medewerkers van het Budgetadviesteam (BaT) en formulierenhulp aanwezig tijdens
de spreekuren.

Zoals het vinden van hulp bij klusjes, vervoer, hulp
bij het invullen van een formulier, beter inzicht
krijgen in de financiën, vragen rondom de opvoeding van kinderen, zoeken van vrijwilligerswerk of
aansluiting krijgen bij een activiteitengroep.
In de Wijkwijzer word je in eerste instantie
ontvangen en geholpen door een van de deskundige vrijwilligers. als er professionele hulp nodig is
kan er meestal direct worden doorgeschakeld naar
een van de professionals die aan de Wijkwijzers
verbonden zijn. Dat kan een wijkcoach zijn, maar
ook een wijkagent of consulent van een van de
woningcorporaties.
Openingstijden: Maandag: 9.30 uur tot 12.30 uur,
Donderdag: 11.00 uur tot 14.00 uur
M-Pact houdt op maandag van 10.00 uur tot 12.00
uur spreekuur.

Contactgegevens: Buurtcentrum Beien, Meeuwenstraat 160, Tel: 06 229 432 23,
Email: wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl,
Digitaal: via www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer.
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WOORDZOEKER VAN BRANDWEER TWENTE
Tijdens de afgelopen warme zomer stond Brandweer Twente paraat om hulp te verlenen als jouw veiligheid
in gevaar was. Zelf kun je ook veel doen om te zorgen voor een brandveilige leefomgeving. Maak bijvoorbeeld samen een vluchtplan of hang rookmelders op!
Om de brandveiligheid op een wat andere manier onder de aandacht te brengen, dagen we je uit om onderstaande woordzoeker in te vullen. Online invullen kan ook met de link: https://bit.ly/3fVwLcU
De oplossing kun je tot uiterlijk 30 september mailen naar brandveiligheid@brandweertwente.nl of opsturen
naar Brandweer Twente, antwoordnummer 1634,7550 WB Hengelo. Onder de juiste antwoorden kiezen we
drie winnaars, die een mooie, brandveilige prijs krijgen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Nationale
Brandpreventieweken in oktober.
Veel puzzelplezier!
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