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niEUwS in HEt kort
• Op Open Monumentendag heeft de burgemeester een app gelanceerd, waarmee op het Boerenkerkhof
vijfentwintig graven tot leven kunnen worden gewekt. In filmpjes van maximaal drie minuten krijg je bij
de graven informatie over de vragen: wie ben ik, wat deed ik en wat was de betekenis voor Enschede.
(bron: Tubantia ‘Het graf van Hendrika als monument voor de stad’, 11-09-2020)
• Woningbouwvereniging Ons Huis belooft huurders van wooncomplex ’t Achtervoort een betere woonomgeving met een nieuw camerasysteem en een opknapbeurt voor de gangen, dit naar aanleiding van
klachten van bewoners over hun woonsituatie. (bron: Tubantia ‘Ons Huis belooft huurders beterschap’,
06-09-2020)
• Rond de Melkhal bij de Raiffeisenstraat is gestart met de bouw van een nieuwe woonwijk. De plannen
voor de Melkhal zijn o.a.: kantoren, een supermarkt met streekproducten en een stadsherberg.
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EVEn VoorStELLEn
Beste mensen,
Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Marijke van Oostende
en ondersteun met veel plezier bij alles wat te maken heeft
met het wijkbudget: geld voor de buurt.
Ik woon alweer bijna 25 jaar in mooi Enschede met man en
zoon van bijna 16 jaar. Van oorsprong kom ik uit Amsterdam.
Na acht jaar in stadsdeel West te hebben gewerkt als adviseur buurtinitiatieven, neem ik het stokje over van Saskia
van Dijk. Zij heeft mij beloofd in een stadsdeel te komen
waar bevlogen mensen wonen en mooie dingen gebeuren.
Zij heeft niets teveel gezegd!
Dit vind ik leuk: Omgaan met actieve bewoners, met wijkbudgetcommissies en wijkraden die iets voor hun buurt
willen betekenen. Met vrijwilligers van speeltuinen en andere
verenigingen, schooldirecteuren, ondernemers, woningcorporaties, mijn collega’s van het stadsdeelmanagement,
wijkbeheerders en collega’s van welzijn. Allemaal mensen
met hart voor ‘bewoners in de buurt’.
Ik doe graag nog een oproep: laten we vooral doorgaan met initiatief nemen. Want zo blijven we in
verbinding met elkaar en met de omgeving waarin we leven. Meer weten? Bel: 053-481 70 98 of mail:
m.vanoostende@enschede.nl.

wijkGELd Voor Uw idEE
Iedereen die een goed idee heeft voor prettig en veilig
wonen kan wijkgeld aanvragen. Ook al is het in deze coronatijd lastig gezellige buurtactiviteiten te houden, voor wie
iets wil ondernemen is er nog genoeg mogelijk.
Denk eens aan wijkverfraaiing. In veel straten bijvoorbeeld
zijn trafokasten te vinden. Deze laten beschilderen met een
vrolijke print geeft extra karakter aan de buurt en een
glimlach bij bewoners en voorbijgangers. Een plantsoen
opleuken met kunst, een buurtplein kindvriendelijk inrichten
of aankleden met meer fleurige beplanting. Als er
genoeg buurtgenoten achter uw plan staan is financiering
met wijkbudget mogelijk.
Meer weten? Bel 053-481 70 98 en vraag naar Marijke van
Oostende, of mail: m.vanoostende@enschede.nl.
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roombEEk FEStiVaLwijk tijdEnS baLkon FEStiVaL 2021
Om het Balkon Festival van volgend jaar aan te kondigen en de nieuwe festivalwijk te presenteren klonk
er op zondag 6 september muziek uit de hoogte in de wijk Roombeek. Op 26 en 27 juni 2021 zal het
tweedaagse festival plaatsvinden in het centrum van Enschede en in festivalwijk Roombeek. Vanwege
de corona-maatregelen werd de activiteit ‘klein gehouden’ maar de muzikanten waren blij weer live te
kunnen spelen.
Een voorproefje van het balkon Festival

Het publiek kreeg op zondag 6 september alvast
een voorproefje. Op een balkon van de Eekenhof
gaf de jonge talentvolle trompettist Duco Akkerman
een korte serenade. Trombonist joris Bolhaar beantwoordde de klanken vanaf de balkontoren van
de Museumfabriek en muzikant Hans Grutterink
stond met slagwerk op het appartementengebouw
aan de Stroinksbleekweg. Beneden op het plein bij
Gastrobar Bij Rozendaal kwam vervolgens een
bonte stoet langs. Op de muzikale klanken van het
duo Mirjam Kroeze en Ruud Ouwehand en
rijdende pianist Frank Deiman kwamen enkele
leerlingen van Circus Tijdgeest al jonglerend en
driewielend voorbij, terwijl dompteur Raoul Dumas
zijn ‘kameel’ in bedwang hield.
Vanwege de corona-maatregelen was het voorproefje van het festival alleen aangekondigd bij de
bewoners van de gebouwen waar een balkonconcert plaatsvond. Maar er is gefilmd en de aftermovie is binnenkort op de website en op social media
te zien.

Duco Akkermans op balkon Eekenhof

over het balkon Festival

Het Balkon Festival is een initiatief van Diet
Gerritsen van de MuziekWerkplaats en Audry
Hoemakers van het Projectbureau van Concordia.
Het festival wordt om het jaar in Enschede georganiseerd. In 2017 was de eerste editie. Tijdens
het tweedaagse festival loopt het publiek langs
muzikale en theatrale serenades en aubades
vanaf balkons. Naast muziek en theater zijn ook
architectuur en historie van de stad onderdeel van
het festival. De ene dag gaat de route door de
binnenstad en de andere dag door een wijk van
Enschede. Eerder waren dat De Bothoven en de
wijk Horstlanden Veldkamp. In juni 2021 is Roombeek de festivalwijk.

Joris Bolhaar op de MuseumFabriek

in het programma. Tevens wil men muzikanten en
zangers uit de wijk scouten. Zijn er bewoners die
het leuk lijkt om mee te helpen als muzikant,
zanger of vrijwilliger of die hun balkon beschikbaar
willen stellen, dan kunnen ze zich melden via
info@balkonfestival.nl.
Zie ook www.balkonfestival.nl.

oproep aan bewoners van roombeek

Voor het festival in juni 2021 is de organisatie op
zoek naar geschikte balkons aan interessante
gebouwen in de binnenstad en in de wijk Roombeek. Dit zijn gebouwen met een bijzonder verhaal
of bijzondere architectuur. Daarnaast wil de organisatie verhalen uit de wijk halen om te verwerken
Dompteur Raoul Dumas met zijn kameel
4

5

WIj KKR AN T N OOR D

WIjKKR AN T N OOR D

niEUwS Van bUUrtHUiS bEiEn

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

Bij Buurthuis Beien zijn de lunches nog steeds een populaire maaltijd. Een lekkere, gezonde en vooral
betaalbare maaltijd voor iedereen. Intussen zijn er allerlei leuke en wilde plannen in werking gezet binnen
Beien. Een daarvan is dat de keuken wordt verbouwd. In oktober komt er een geheel nieuwe vloer in,
dus is de keuken een aantal weken gesloten. Maar vanaf 25 oktober worden er weer heerlijke lunches
geserveerd.

De soep van de dag kost 2 euro, het lunchgerecht 2,50 euro, samen als complete lunch 4 euro.
Elke dinsdag en donderdag van 11 tot 12 uur. De overheerlijke en razend populaire pindakaaskoekjes
van kok Remie worden ook weer gebakken. Of probeer eens een stukje appeltaartje her-en-der of de
zalige mon-chou taart. Een goede reden om een bakje koffie te komen doen in ons café.
Halloween

Binnenkort is het Halloween. Beien gaat een optocht in de wijk
organiseren. Een kleine optocht met een beperkt aantal deelnemers zodat de corona maatregelen kunnen worden nageleefd en
Halloween, hoewel natuurlijk eng en griezelig, wel veilig blijft voor
iedereen. We werken met een tijdslot en een opgave van de deelnemers via de mail. Zo houden we de deelname beheersbaar.
We hopen op voldoende actieve ouders om de tocht en het feestje
tot een griezelig goed einde te brengen…
creatieve inloop

De creatieve inloop is weer opgestart. Elke donderdag kun je hier
terecht voor het maken van mooie kaarten. Van half 3 tot half 5.
De kaarten of andere creaties van papier die we maken worden
beschikbaar gesteld voor bewoners die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken of voor vrijwilligers die zich inzetten voor de
organisatie binnen het bewonersbedrijf. Mocht je eens een creatie
willen maken die buiten de doelstelling ligt, dan is daarvoor
natuurlijk ook ruimte. Van de kaartverkoop worden weer materialen ingekocht.
Buurthuis Beien is gevestigd aan Meeuwenstraat 160, tel 053737 02 68 (van 9.00 – 12.00 uur), mail: info@beien.nl of kijk op
www.beien.nl.
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EnScHEdEES raadSLid marGarita jELiaZkoVa HELPt bEiroEt oP dE
LanGErE tErmijn

? Door Titia van Hooijdonk

Toen Margarita jeliazkova op 4 augustus de beelden van de vuurwerkramp in Beiroet zag, dacht ze
direct terug aan de ramp in Enschede van 20 jaar geleden.
de beurt is aan Enschede

“Libanon heeft veel te verduren gehad met stukken
oorlogsgebied en terwijl ze er net weer bovenop
leken te komen, kregen ze dit er ook nog bij.
De regering is corrupt en eigenlijk de oorzaak.”
Zomaar geld geven heeft volgens Margarita dan
ook geen zin. je moet volgens haar, via rechtstreekse contacten die er zijn vanuit Enschede,
mensen zoeken die kleine initiatieven ondernemen. “Wij hebben na de Vuurwerkramp destijds
veel hulp gekregen uit het hele land, nu geven we
dat verder door als stad die weet wat het is om
door een ramp getroffen te zijn. In Beiroet gaat dat
niet zo makkelijk.”
Steunen op kleine lopende projecten voor de
langere termijn

Helpen met ideeën en initiatieven

Mensen die iets willen doen voor Beiroet, kunnen
contact opnemen met Margarita. Geld storten
heeft nu nog geen zin, in plaats daarvan wil
Margarita ideeën en initiatieven verzamelen via het
adres enschedebeiroet@gmail.com, om uiteindelijk alle krachten te bundelen. Het eerste halfjaar
is de actie gericht op het verzamelen van ideeën
en initiatieven, er wordt een website gelanceerd
met een rekeningnummer waarop donaties
gedaan kunnen worden.

Margarita gelooft wel dat er geld is dat op de
goede plek terecht komt. “Maar sommige kleine
dingen worden over het hoofd gezien. Die zijn heel
belangrijk en komen niet bij de bron van gelden.”
Er zijn projecten die lopen maar die op het moment
onvoldoende middelen hebben, waardoor de
continuïteit in gevaar komt. “We hoeven geen
nieuwe dingen uit te vinden, we kunnen steunen
op wat er al is.” Een voorbeeld hiervan is een
project om geweld tegen kinderen te stoppen.
“Sommige kinderen zijn plotseling wees en daardoor extra kwetsbaar.” Die kleine dingen worden
vaak vergeten. “Het is belangrijk om betrokkenheid
te tonen en op kleine schaal hulp te bieden, een
voorbeeld is Engelstalig onderwijs op afstand.”

iets tastbaars bereiken en samenwerking voor
wederopbouw

De actie is voor Margarita geslaagd “als we iets
tastbaars hebben bereikt en er ook samenwerking
is en blijft voor de wederopbouw van Beiroet.”

contacten al gelegd en hulp al toegezegd

Voor deze actie heeft Margarita de eerste contacten al gelegd, ze heeft met haar man gebrainstormd wat er allemaal nodig is en welke mensen
ze hiervoor kunnen benaderen. Personen en
organisaties die hun hulp al hebben toegezegd zijn
RTV Oost, 1Twente, veteranen, Rotary, docenten,
zakenmensen en migranten uit Libanon die in
Enschede wonen.
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kindErboErdErij noord

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

nieuwe bomen worden geplaatst op boomgaard en
weiden. Nog een activiteit die de boerderij samen
oppakt met het dorp Lonneker. Deze keer ondersteund door Natuur en Milieu Overijssel.

Schapenweide

Net als afgelopen jaar hebben de schapen van de
kinderboerderij het weiland mogen begrazen van
de Dorpsraad van Lonneker. Dit ligt bij de ingang
van het dorp, aan de linkerzijde van de Voortsweg.
jan Bult, al sinds mensenheugenis buurman van
de boerderij, kwam destijds met de suggestie.
Op de foto loopt beheerder Sabine met de dieren
over de velden richting het dorp. Schapen staan
bekend als goede grazers die met hun lichte hoeven uiterst vriendelijk zijn voor gras en land. Aan
het eind van het seizoen ziet het landje van de
Dorpsraad er dan ook altijd weer mooi en strak uit.

kinderboerderij in coronatijd

De tweede golf in de coronacrisis heeft ook de
boerderij weer teruggeworpen in de strijd. Regels
worden weer aangescherpt. De 1,5 meter afstand
met beheerders of andere bezoekers is absolute
noodzaak. Handenwassen blijft, met of zonder
corona, uiterst belangrijk.
Vrijwilligers gevraagd voor in het weekend

Hoe graag wil de boerderij in het weekend weer
open! Nu nog niet aan de orde, maar straks
natuurlijk wel een keer. En daarbij kan de wijk
helpen! Op zaterdag en zondag blijft de boerderij
afhankelijk van vrijwilligers. Normale bezetting is
één beheerder met één vrijwilliger. Dat lukt
meestal wel. Maar op mooie dagen heeft de boerderij er graag een goede hulp bij. Dus mochten
lezers nog iemand kennen: laat het de beheerders
weten.
Hulp gevraagd bij snoeien

In het najaar staat ook weer een aantal leuke
groenklussen in de planning. Houtwallen moeten
worden gesnoeid en opgeschoond. De bomenrij bij
de parkeerplaats heeft een beurt nodig en de
afrastering moet worden opgeknapt. Stoere
wijkbewoners die een ochtend willen helpen,
kunnen zich melden bij de beheerders of bij
voorzitter@kinderboerderijnoord.nl.

Herinrichting eendenvijver

Op de boerderij worden vorderingen gemaakt met
de herinrichting van de eendenvijver. Het oude hek
wordt verwijderd en een afrastering van kastanjehout wordt rondom de vijver geplaatst. De boerderij streeft naar natuurlijke omheiningen waar dit
mogelijk is. Het bosje naast de vijver wordt
gefatsoeneerd, evenals de oude klimwilg.
Op woensdag 18 november zullen ’s middags
10

11

WIj KKR AN T N OOR D

WIjKKR AN T N OOR D

actiVitEitEn Van HEt HUiS Van VErHaLEn

stadium van organisatie en planning om toch, op
kleine schaal, buurtgenoten de mogelijkheid te
bieden samen te eten. Houd onze website en onze
Facebook pagina in de gaten voor het laatste
nieuws.

inloopmiddagen

U bent van harte welkom voor een kopje koffie of
thee en een praatje op onze inloopmiddagen van
dinsdagmiddag tot en met vrijdagmiddag van
13.30 – 16.00 uur. Er is ruimte voor maximaal 6
bezoekers tegelijkertijd. Er wordt gevraagd om de
handen te desinfecteren en de stamtafel is zo
ingericht dat er tenminste 1,5m afstand kan
worden gehouden.

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.
Het Huis van Verhalen is gevestigd in Wijkvoorziening Prismare, Roomweg 165c, 7523 BM
Enschede.

rondleidingen door roombeek en maandelijkse rondleiding

bELEEF maakcULtUUr & diGitaLE cULtUUr in oktobEr!
Oktober 2020 staat in het teken van het beleven en ervaring van onze maakcultuur en digitale cultuur.
Door heel Overijssel worden er in de MaakMeeMaand honderden technologische, innovatieve en creatieve maakactiviteiten aangeboden voor jong en oud. Cultuurinstellingen, bibliotheken en cultuurhuizen
programmeren alleen of samen met amateurverenigingen, welzijnsorganisaties, verenigingen en boekenwinkels een maakactiviteit voor publiek.
Ook in Enschede kun je van 1 t/m 31 oktober allerlei nieuwe technieken, creatieve uitvindingen en innovatieve maakprocessen ontdekken. Meekijken, meedoen en beleven dat is waar het tijdens de MaakMeeMaand om draait! Het programma tijdens de MaakMeeMaand is terug te vinden op
tetem.nl/maakmeemaand (via het rode @MaakMeeMaand bolletje). Alle activiteiten zijn kleinschalig van
aard en worden aangeboden met in achtneming van de RIVM maatregelen
12

Als onderdeel van de maatregelen rondom het
coronavirus, hebben wij voor onze rondleidingen
enige aanpassingen moeten maken. Voor een
presentatie in onze huiskamer is er ruimte voor
maximaal 6 personen. Voor de maandelijkse rondleiding op de eerste zaterdag van de maand moet
nu ook gereserveerd worden. De eerstvolgende
rondleiding is op zaterdag 7 november om 13.30
uur. Kosten: € 6 inclusief koffie/thee. Bel ons op
053 – 431 62 88 of mail ons op info@huisvanverhalenenschede.nl en informeer naar de mogelijkheden. Meer uitgebreide informatie op onze
website: rondleidingenroombeek.info
buurtmaaltijd

Door de maatregelen rondom het coronavirus is
het nog steeds niet mogelijk om de buurtmaaltijd
in haar oude vorm weer op te starten. Wel zijn er
inmiddels nieuwe initiatieven in een vergevorderd
13
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Podo SErVicES Gaat SamEnwErkEn aan dE LaSondErSinGEL 37
Vanaf 1 oktober is Podo Services, praktijk voor podotherapie, ook gevestigd aan de Lasondersingel.
De praktijk heeft al twee vestigingen. Eén in Lonneker en één aan de Moutlaan bij fysiotherapie Coppens
en Lubbers in de wijk Roombeek. In de nieuwe vestiging aan de Lasondersingel zal worden samengewerkt met orthopedisch schoenmaker Brian Slootweg van Voetencentrum Slootweg.

Ook houdt een podotherapeut zich bezig met houdingsklachten, zoals spierproblematiek in de
voeten, benen en lage rug. Wanneer iemand
bijvoorbeeld een beenlengteverschil heeft kan dit
diverse klachten in de houding opleveren. Podotherapeuten maken onder andere podotherapeutische zolen. Dit is de meest bekende therapie,
maar het behandelassortiment van de podotherapeut is veel uitgebreider dan alleen zolen.
Denk bijvoorbeeld aan teenstukjes, taping bij
overbelastingen, tijdelijke therapieën en diverse
adviezen en voorlichting. Ook de diabeteszorg is
een belangrijk onderdeel binnen de podotherapie.
Heeft u (voet)klachten en wilt u een afspraak
maken, of wilt u informatie, neem dan contact op
met de praktijk: tel. 085-888 57 93 of mail naar
info@podoservices.nl

meer zorg onder één dak

Eigenaar Patricia Gerritsen: “Ik wil benadrukken
dat we op alle locaties werkzaam blijven, maar
omdat het drukker wordt in de praktijk en we meer
diversiteit aan zorg willen gaan aanbieden was het
tijd om te kijken naar een grotere locatie. Op deze
prachtige nieuwe locatie aan de Lasondersingel 37
zijn drie behandelkamers op de begane grond en
parkeergelegenheid op eigen terrein. Dat geeft ons
de mogelijkheid om onze dienstverlening uit te
breiden. Brian Slootweg zal daarom elke dinsdag
spreekuur draaien.
Ook is het de bedoeling dat zich een (medisch) pedicure in het pand gaat vestigen. Op dit moment is
dat nog niet gerealiseerd, maar we zijn druk op
zoek. In de toekomst is het de bedoeling dat er op
deze locatie nog meer diversiteit aan zorg verleend
gaat worden.”

Heeft u vragen voor de orthopedisch schoenmaker
of wilt u graag een afspraak maken? Dan kunt u
bellen met 0546-867 005.

Het werk van een podotherapeut

Podotherapeuten houden zich bezig met specifieke voetklachten, zoals ingegroeide nagels,
nagelbeugels, likdoorns behandelen en nagels
knippen. Deze werkzaamheden worden vaak
gezien als pedicurewerkzaamheden, maar deze
worden ook door podotherapeuten gedaan.
Vaak is er een verschil in vergoeding vanuit de
zorgverzekering, omdat podotherapie in de
meeste gevallen (grotendeels) vergoed wordt en
de pedicure helaas niet.
14
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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.
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.
Vanaf 27 september: architectuur van het onzichtbare; utopische landschappen van kunstenaar
en
cartograaf
Carlijn
Kingma,
ontzagwekkende en verfijnde tekeningen die zijn
opgebouwd uit architectonische elementen en
structuren.
t/m 10 januari: in every dream home a heartache; schilderijen en sculpturen van Aldo van den
Broek, rauwe werken, vaak gemaakt van op straat
gevonden materialen als karton en pizzadozen.
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)

Honderdduizend bomen

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 27
oktober. Zie de website, ook voor lezingen ’s
avonds.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)
tEtEm kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
Vanaf 29 oktober: the Factory of Electric
dreams; een hybride tentoonstelling ontwikkeld
door Mary Ponomareva waarin een symbiose
tussen mens en robot de nieuwe levensvorm is.
De tentoonstellingen in Tetem kunnen fysiek,
online en op afstand via de robot worden ervaren.
In het maakmeeLab kunnen bezoekers van alle
leeftijden aan de slag met innovatieve maakopdrachten. Werken in het lab kan alleen op
afspraak!

de museumfabriek (Het Rozendaal 11)
t/m 13 december: Honderdduizend bomen en
een bos van draad; Samen met vele anderen borduurt kunstenaar Sara Vrugt in 2020 een bos van
bomen. Het kunstwerk wordt gemaakt in een
openbaar pop-up atelier dat vier seizoenen door
het land reist. Deze herfst strijkt het atelier neer in
De Museumfabriek. Iedereen kan meedoen,
ervaring is geen vereiste en er is ruimte voor eigen
creatieve inbreng. In 2021 zal het kunstwerk in
museum Panorama Mesdag te zien zijn.
wunderkammer; Kom u verwonderen in kleine
tentoonstellingen over uiteenlopende thema’s
zoals: Magisch Wit, Sagen en Legenden, Kevers,
Wereldreizigers, De Nacht, Onderhuids, Draad en
De Ijzeren Eeuw.
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
16

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)
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wiE wat waar
ZinG!groep Vroege Vogels

oV-ambassadeurs geven advies op maat

Wil je je werkdag zingend beginnen? Doe dan mee
met de nieuwe ZING!groep Vroege Vogels met
zangcoach janina Stopperka (akkordeon, ukelele,
piano, drums). Gezongen wordt uit allerlei muziekculturen, zoals jiddisj, Roma, Afrikaans, Indiaas,
enz.: hoopgevende, vaak uitbundige wereldmuziek
en mantra’s, meestal met eenvoudige melodieën
en korte teksten. Zingen om je hart te luchten en
verbinding te voelen!
Iedere dinsdagochtend: 8.15 - 9.15 uur bij Zangwerkplaats Enschede in Ateliercomplex Zessprong
aan de Roombeek. In oktober kun je vrijblijvend
voor proef meedoen. Kosten: € 25 per maand.
Voor meer informatie zie: www.zangwerkplaats-enschede.nl.

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het
OV? Kom naar een inloopspreekuur bij u in de
buurt of maak gebruik van het telefonisch spreekuur! Reizen met het openbaar vervoer is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Daarom geven OVambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd,
uitleg over reizen met trein en bus.
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of
hoe de 40% korting voor samen reizen werkt?
Wilt u meer weten over de Corona maatregelen in
het OV of juist informatie over een passend
abonnement als u vaker wilt reizen? U kunt contact
opnemen met een OV-ambassadeur tijdens het
telefonisch spreekuur, van dinsdag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via 038-303 70
10. De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Meer informatie over bijvoorbeeld het inloopspreekuur: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

campagne ‘de kunst van het luisteren’

De Luisterlijn ziet het als haar taak om Nederlanders weer aan het luisteren te krijgen. Op 1
oktober startte daarom de campagne ‘de kunst van
het luisteren’, met als doel het belang van luisteren
onder de aandacht te brengen en mensen te stimuleren beter naar elkaar te luisteren. Tijdens de
campagne, die de hele maand oktober duurt,
delen getrainde vrijwilligers en trainers hun kennis
en ervaringen. De video’s en tips zijn te vinden op
deluisterlijn.nl/kunstvanhetluisteren.
Dankzij de inzet van zo‘n 1.500 vrijwilligers van de
Luisterlijn worden er jaarlijks ruim 300.000
gesprekken gevoerd. Extra vrijwilligers zijn meer
dan welkom. Mensen die hun luisterkwaliteiten
willen inzetten voor een ander kunnen voor meer
informatie
of
aanmelden
terecht
op
deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk.
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aan de wandel met bannink en willink

Om Enschede te verbinden met componist Harry
Bannink en tekstdichter Willem Wilmink, is er in het
centrum van Enschede en interactieve wandeling
met muzikale fragmenten ontwikkeld, langs locaties die vertellen over het leven en het werk van
deze Enschedese beroemdheden. Het routeboekje is gratis verkrijgbaar bij de Tourist Info Punten in Enschede. De route is ook direct te bekijken
op www.uitinenschede.nl/routes. Bij de meeste
plekken op de route zijn geluid- of beeldfragmenten gekoppeld. Tijdens het lopen van de wandeling
van ongeveer 1,5 uur kun je deze beluisteren op
je mobiel.
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rookmELdErS rEddEn LEVEnS
Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht in alle woningen. Maar waarom wachten tot die
datum? Rookmelders redden levens!
Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van
rook. In deze rook zitten veel giftige gassen. Hierdoor raak je in
een diepe bewusteloosheid, vaak al binnen een paar minuten!
En wist je dat als je slaapt, je niets ruikt? je neus werkt dan
niet, maar je oren werken nog wel!
Stel de wasdroger maakt kortsluiting. Er ontstaat brand. Van
de rooklucht word je niet wakker, maar van het geluid van je
rookmelder wel! Rookmelders zijn daarom van levensbelang
en niet alleen als je slaapt. Hoe sneller je een brand ontdekt,
des te meer tijd en kans je hebt om je huis veilig te verlaten.
De hele maand oktober kun je kans maken op een gratis rookmelder. Scan de QR-code en doe mee!

Groot daGbEStEdinGScEntrUm oP ’t boUwHUiS oPGELEVErd
Op locatie ’t Bouwhuis, onderdeel van De Twentse Zorgcentra, is het grote dagbestedingscentrum
bouwkundig opgeleverd na een verbouwing van zo’n anderhalf jaar.
De bouw is in drie fasen gebeurd om de overlast voor cliënten zoveel mogelijk te minimaliseren. Fase 1
is voor de bouwvakantie van 2019 al afgerond. Hier zit Grand Café TafeltjeVier. In het gedeelte van het
gebouw dat in februari jl. is afgeleverd, bevinden zich twee dagbestedingslocaties. Cliënten hebben
vanwege corona toen slechts een paar weken van hun nieuwe ruimtes kunnen genieten. Nu fase 3 ook
is afgerond, kunnen de medewerkers van de andere drie dagbestedingslocaties beginnen met het
inrichten van hun ruimtes. Vanwege corona heeft het gebruiksklaar maken van de ruimtes enige vertraging opgelopen. De gebruikers moeten dus nog even geduld hebben.
De buitenzijde van het gebouw wordt nog voorzien
van nieuwe namen, zodat voor deelnemers en
bezoekers duidelijk is waar ze moeten zijn.
De herontwikkelde locatie gaat uiteindelijk dagbesteding bieden aan circa 168 cliënten. In het dagbestedingscentrum zijn in totaal twintig
multifunctionele lokalen ingericht; elk met bijbehorende voorzieningen zoals een pantry en sanitaire
ruimte.
Een feestelijke (her)opening zal op een later
tijdstip plaatsvinden.

Foto's: jan van Cooten
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VanUit dE baSiSScHoLEn

DE ENSCHEDESE SCHOOLVERENIGING

Op 13 november 1926 is de Enschedese Schoolvereniging opgericht en in het jaar 1927 startte de ESV
aan de Minister Loudonlaan met 77 leerlingen.
Na een jarenlang verblijf aan de Piet Heinstraat is de school sinds 1974 gehuisvest in het huidige
gebouw aan de Tichelweg. De school beschikt over een eigen gymnastieklokaal, dat zich op het schoolterrein bevindt.
De ESV heeft een BSO-locatie op het eigen terrein. In samenwerking met kinderopvangorganisatie
‘Kinderdomein-Human Kind’ worden zowel voorschoolse als naschoolse opvang aangeboden.
Momenteel zitten er 220 kinderen op school, de ESV kent geen combinatie- of parallelklassen.
Op de Enschedese Schoolvereniging is sprake van een bloeiende leescultuur. Naast de gebruikelijke leesvormen wordt ook aandacht geschonken aan de leesbeleving. Lezen is behalve leerzaam ook
interessant èn leuk!
Om het lezen te stimuleren is een goed gevulde schoolbibliotheek aanwezig die doorlopend van nieuwe
boeken wordt voorzien. Er is sprake van een goede samenwerking met de Openbare Bibliotheek en ook
aan de Kinderboekenweek wordt veel aandacht geschonken.
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Nieuw bouw van appar tem enten aan h et Fazantpl ein

