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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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niEUwS in HEt kort
• Op de hoek Molenstraat / Deurningerstraat is gestart met de nieuwbouw van 42 appartementen op de
plek van de voormalige bloemenzaak De Eeuwige Lente en machinefabriek Bruningmeyer. In het najaar
van 2021 zal het worden opgeleverd.
• Sportpark Wethouder Horstman aan de Horstlindelaan, waar voetbalclubs SVV en TVV, rugbyclub
ERC en Broncos American Football sporten, zal zoals het nu lijkt worden opgeheven. De clubs zullen
een nieuwe plek krijgen op andere sportcomplexen. Voor het einde van het jaar moet het plan om te
komen tot een nieuw voetbal- en sportlandschap in Enschede op tafel liggen en dan moet het binnen
drie tot vijf jaar zijn beslag krijgen. (bron: Tubantia ‘Voetballandschap gaat op de schop’, 31-10-2020)
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2020: EEn jaar Vol onZEkErHEid

? Door Cobi Hamstra, vanuit de redactie van Wijkkrant Noord

Toen we in januari aan het nieuwe jaar begonnen, hadden we geen idee wat ons allemaal in 2020 te
wachten stond. Corona was nog ver weg en we maakten allerlei plannen voor het nieuwe jaar. In maart
werd duidelijk dat verschillende geplande activiteiten in de wijk geen doorgang konden vinden. De intelligente lockdown maakte van onze wijk een stille wijk met gesloten scholen, verzorgings- en verpleeghuizen die op slot gingen, horeca, kappers, winkels en musea die dicht waren. Gelukkig waren er ook
positieve initiatieven, zoals het bloemetje voor de huisartspraktijken en buurtbewoners die zich spontaan
meldden om voor andere buurtbewoners boodschappen te doen.
Nu zitten we helaas in de tweede golf. Voor instanties in Noord was het voortdurend aftasten en meebewegen met de veranderende maatregelen: welke activiteiten kunnen nog wel en welke niet… De wijkkrant
probeerde wijkbewoners zoveel mogelijk op de hoogte te houden, maar activiteiten die bij de sluitingsdatum kopij nog konden doorgaan, waren bij verschijnen van de wijkkrant soms al weer achterhaald.
Als redactie willen we allen die het afgelopen jaar kopij hebben aangeleverd hartelijk danken en ook
gaat onze speciale dank naar onze adverteerders, die ondanks alle coronaperikelen toch bleven adverteren in de wijkkrant! We hopen dat in 2021 een werkend vaccin zal komen en dat ons leven weer een
beetje ‘normaal’ zal worden. We wensen u goede feestdagen! Boven alles: Blijf gezond!
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inZamElinG Van HErfStbladErEn in Uw wijk
Net als vorig jaar ruimt de gemeente in twee rondes de herfstbladeren op in uw wijk. De grootste ronde
is in het najaar. Begin 2021 vindt de tweede ronde plaats. Dan wordt het nog achtergebleven blad
verzameld en opgehaald. De gemeente probeert daarbij de overlast en onveiligheid door vallende
bladeren zoveel mogelijk te beperken. Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid.
Hoofdwegen en hoofdfietspaden worden dus als eerste bladvrij gemaakt.
Verzamelplekken voor blad

Tijdens de bladvalperiode verzamelt de gemeente
het gevallen blad op daarvoor geschikte plekken
in uw wijk. Op het moment dat het meeste blad van
de bomen is gevallen wordt het verzamelde blad
machinaal opgehaald. De gemeente maakt daarbij
gebruik van informatieborden met de tekst “Deze
week ruimen wij het blad bij u in de wijk”. De borden worden aan het begin van uw wijk geplaatst
op hoofdwegen.
wat u kunt doen met blad uit eigen tuin of
straat

onveilige situaties melden

In alle gevallen blijft de veiligheid van de openbare
ruimte belangrijk. De gemeente neemt bij onveilige
situaties maatregelen. Daarom vraagt de gemeente u om onveilige situaties door afgevallen
blad van bomen, te melden via de gemeentelijke
website.

In de week dat het blad in uw wijk wordt opgehaald
mag u bladeren op de verzamelplaatsen (plekken
waar u ziet dat de gemeente zelf het verzamelde
blad neerlegt) leggen. Dat mag voor zowel bladeren uit uw eigen tuin (als de groene container vol
zit of er geen mogelijkheid is voor een composthoop) als voor bladeren die u verzamelt bij bijvoorbeeld het zelf bladvrij maken van uw straat. Let
daarbij in elk geval op de volgende:
• Maak niet te hoge bladhopen;
• Bewaar wat afstand tot eventuele bomen;
• Zorg dat er geen takken bij het blad zitten, want
dan kan de gemeente het blad niet goed ophalen.
Bladeren worden niet meer opgehaald als u deze
na de ophaalweek op verzamelplekken of het gras
neerlegt.

meer informatie

Alle informatie over de veranderingen in de
openbare ruimte, zoals de inzameling van herfstbladeren, vindt u op: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte. Wilt u zelf uw buurt mooier
maken of bijvoorbeeld zelf het blad opruimen in uw
straat. Dat kan natuurlijk ook. Kijk dan voor meer
informatie op: http://www.jijmaaktdebuurt.nl/
samenonderhouden.

Vijf VraGEn aan …
laura wildemann, teamleider klas 1 & 2 havo/atheneum en leerkracht nederlands op locatie
kottenpark van Het Stedelijk lyceum
1. tijdens de eerste lockdown moesten alle
scholen dicht, het voortgezet onderwijs zelfs
tot de zomervakantie. Hoe gingen jullie werken?

Op Kottenpark zijn we les op afstand gaan geven.
Alle leerjaren begonnen in de ochtend met een
start-up met een teamleider of een leerlingcoordinator. Dit om ervoor te zorgen dat we contact hielden met de leerlingen, dat de leerlingen ritme
hielden en zodat we ze van de juiste informatie
konden voorzien. Daarnaast zorgden docenten ervoor dat de lessen klaarstonden in Classroom en
waren er live lessen via Meet. De ene docent gaf
gewoon instructie tijdens deze momenten en de
andere docent gaf de instructie juist op papier,
zodat er in de live meet ruimte was om leerlingen
te begeleiden bij het maken van het werk of bij
eventuele vragen naar aanleiding van het maken
van het werk.

elkaar heeft voor een advies voor leerlingen
gezorgd. Leerlingen hebben aan het einde van het
jaar dan ook een ander rapport gekregen dan
normaal, dit rapport was meer gericht op vaardigheden en onze bevindingen daarover.
4. nu, tijdens de tweede golf, is de school
open. Hoe vind je dat en welke maatregelen
hebben jullie als school getroffen?

Het is super fijn dat we als school open kunnen
blijven, onderwijs geef je het beste op een school.
Daarnaast is de school, helemaal een middelbare
school zoals wij,een ontmoetingsplek voor leerlingen. Dus ook op sociaal-emotioneel gebied is het
van belang dat de school open is. Wat het lastige
is aan dat we open blijven is dat er veel onduidelijkheid is over de ontwikkelingen en voor sommige
leerlingen en docenten is het aanwezig zijn op
school echt spannend. We hebben verschillende
pauzes ingevoerd, zodat er niet te grote groepen
leerlingen tegelijk door de school gaan bewegen.
Onze onderbouw heeft dus andere pauzes en
lestijden dan onze bovenbouw. Daarnaast hebben
we de verplichting om tijdens beweging een mondkapje te dragen, voor leerlingen en voor personeel.
En als laatste proberen we leerlingen zoveel
mogelijk een vaste plek te geven.

2. Hoe vond je het om vanuit huis les te
geven?

Ik had op veel ochtenden een meet met een heel
leerjaar, dan heb je ongeveer 200 leerlingen in je
meet. Het is fijn om alle leerlingen dan even te zien
en af en toe hadden we via de chat ook echt wel
communicatie. Soms probeerde ik ook een gesprek met de leerlingen te hebben en dan mochten
ze hun microfoon aanzetten en een vraag stellen
of juist beantwoorden. Dit vond ik heerlijk, want ik
miste de school met onze leerlingen heel erg. Dat
geeft natuurlijk ook al aan hoe ik het vond om
vanuit huis te werken, dit vond ik minder leuk. Ik
miste de interactie met de leerlingen, maar zeker
ook mijn collega’s!
3. Hoe hield je overzicht op de vorderingen
van de kinderen en wat voor eindrapport kregen de leerlingen?

De leerlingen kregen opdrachten van verschillende
docenten dus er kwamen nog wel wat cijfers binnen, maar echt toetsen hebben we niet gedaan.
We hebben wel pilots ingezet om verschillende
manieren van digitaal/online toetsen uit te proberen, maar veel waarde konden we nog niet hechten aan deze cijfers. Uiteindelijk hebben we
getracht, met alle lesgevende docenten een goed
beeld te vormen van de leerling: hoe stond hij/zij
ervoor, wat heeft hij/zij laten zien tijdens het afstandsonderwijs en wat weten we allemaal al van
voorgaande jaren van een leerling. Dit alles bij

Foto's: Jan van Cooten
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5. Hoe gaan jullie op school om met besmettingen?

Leerlingen die thuis zijn, maar niet erg ziek kunnen
digitaal de lessen volgen. Docenten zorgen voor
deze leerlingen voor een digitale instructie en
duidelijkheid over het rooster. Dit zorgt overigens
voor veel extra werk bij docenten, maar ze doen
het allemaal zo goed mogelijk en daar ben ik heel
trots op! Daarnaast proberen we zo snel en compleet mogelijk iedereen te informeren over een
eventuele besmetting.
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niEUwS Van bUUrtHUiS bEiEn

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

De Halloweenactie die we hebben gehouden als vervanging van
het afgelaste Halloweenfeest is super door de buurt ontvangen.
We hebben er met veel plezier hard aan gewerkt en daar waren
de ontvangers erg blij mee.
Verbouwing van de keuken

Op dit moment wordt de keuken verbouwd en voorzien van o.a.
een super strakke nieuwe vloer. Verder worden nieuwe tegels
gezet en wordt het plafond aangepakt. Dit neemt best wat tijd in
beslag. Dus jullie moeten nog even wachten tot er weer gesmuld
kan worden van de heerlijke lunches. Maar als het weer mag, dan
kun je bij ons terecht in het gezellige café voor een lekker bakje
koffie.
Sinterklaas en kerst

Natuurlijk lieten we Sinterklaas niet aan onze deur voorbij gaan.
Ook voor Kerst komen er gezellige en veilige activiteiten, samen
georganiseerd met mensen van Wijkwijzer Noord en Power. Blijf
facebook in de gaten houden voor nieuws en feitjes.
tiny forest in ontwikkeling

De oplettende buurtbewoner is het al opgevallen dat de voormalige
betonnen bak vooraan het plein bij Beien op de schop is gegaan.
Daar komt het tiny forest (een stadsbos). Op woensdag 18 november werden de eerste bomen geplant door leerlingen van het Zeggelt en de Menkotoren. Een aannemer maakt het planten van de
bomen verder af. De feestelijke opening is natuurlijk i.v.m. corona
afgelast, maar deze wordt zeker naar een later tijdstip verplaatst.
tot ziens bij beien!

Meeuwenstraat 160, tel. 053 737 02 68, mail: info@beien.nl of kijk
op www.beien.nl.
Volg ons op: Facebook ; buurthuis Beien of Insta: buurthuis_beien.

Tiny forest in ontwikkeling
6
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mEEr kwEtSbaar En mindEr VanZElfSPrEkEnd door corona

? Door Titia van Hooijdonk

Bij de huisartsenpraktijken in Enschede Noord werden afgelopen april bossen bloemen bezorgd als blijk
van waardering en dank voor de grote zorg in de coronaperiode. Initiatiefnemer van deze actie was
Martin van Rijs van het Bewonersplatform Deppenbroek, hierbij financieel ondersteund door ‘Jij maakt
de Buurt/Initiatiefkracht.’ Op 20 november sprak ik Martin over zijn actie en de invloed van corona op de
inwoners van Enschede Noord.

zichzelf teruggeworpen. “De mensen krijgen er nu
meer moeite mee om zich aan de regels te
houden. Je ziet het gedrag wat versoepelen.
Zaken als afstand houden en mondkapjes dragen
zijn niet meer altijd vanzelfsprekend.”

applaus voor zorgmedewerkers was aanleiding voor actie

Toen Martin in de media zag dat er geklapt werd
voor de zorgmedewerkers, dacht hij: “En de huisartsenpraktijken in onze wijk dan? Laten we daar
eens wat voor gaan betekenen vanuit de bewoners.” Omdat Martin in verschillende commissies
in de wijk zit, is de weg om dat te organiseren vrij
kort. “Ik heb communicatiedeskundige Manon
Oosting gevraagd een leuk kaartje te ontwerpen
om bij de bloemen te voegen.”
De reactie van een medewerkster van de huisartsenpraktijk in Twekkelerveld was verbazing:
“De medewerkster die mij belde was ontdaan dat
de bevolking ook aan hen gedacht had. Voor hen
is het werk normaal, maar ze verdienden een
schouderklopje.” De eigen huisarts van Martin in
Roombeek reageerde ook positief.

Veranderingen in de wijk sinds corona

De belangrijkste verandering in de wijk is volgens
Martin dat mensen beseffen dat alles niet meer
zomaar gewoon is. “De kwetsbaarheid van het
mens zijn komt wat meer naar voren. Ik hoop dat
mensen blijven beseffen dat niet alles vanzelfsprekend is.”
wat te doen als corona nog lang blijft

Wat Martin gaat doen als corona nog lang blijft is
voor hem helemaal afhankelijk van de situatie.
“Er zijn nu kleine initiatieven van bijvoorbeeld Alifa
en Wijkwijzer Noord die tasjes met informatie
uitdelen in de wijk met folders van organisaties,
wijkinitiatieven en diensten, met bijvoorbeeld
activiteiten die nog wel kunnen doorgaan.” Verder
houdt het Bewonersplatform lopende zaken goed
in de gaten.

invloed van corona op de bewoners van de
wijk

Sinds corona ziet Martin vooral veel eenzaamheid
in de wijk. “Doordat activiteiten in bijvoorbeeld Het
Achtervoort niet doorgaan app ik de bewoners wel
eens, maar je ziet dat de mensen de sociale
contacten missen.” Corona heeft de mensen op

De eerstvolgende wijkkrant verschijnt 1 februari. Sluitingsdatum kopij is 11 januari. Heeft
u nieuws uit uw buurt te melden, laat het ons weten via wijkkrantnoord@hotmail.com.
8
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kindErboErdErij noord

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

gels, insecten en andere kleine dieren.” Ze nodigt
inwoners van Enschede uit om een boom te planten. Meer informatie staat op www.iedereeneenboom.nl. Op de kinderboerderij zijn de bomen
inmiddels netjes geplant in de boomgaard, speelweide en de herten- en koeienweide. Ze passen
prachtig in het initiatief voor een Natuurlevingspad
op de boerderij.

boerderij overgenomen van gemeente

De stichting Kinderboerderij Noord heeft de gebouwen van de kinderboerderij voor een symbolisch
bedrag overgenomen van de gemeente. De sleutel
werd op zaterdag 7 november op een vrolijke wijze
door wethouder Diepemaat overhandigd aan de
voorzitter. De stichting is in 1975 opgericht en
kreeg de boerderij een jaar later in bruikleen van
de gemeente. De kinderboerderij begon als buurtinitiatief en nog steeds wordt het bestuur gevormd
door mensen uit de wijk.

dora is niet meer

De boerderij heeft helaas afscheid moeten nemen
van Dora. De lieve koe liep al een langere tijd
moeilijk omdat de gewrichten in haar achterbenen
versleten waren. Toen dit steeds erger werd, is
samen met de arts besloten om haar in te laten
slapen. Dora kwam als kalfje van 2 weken oud op
de kinderboerderij en de beheerders hebben haar
met de fles opgevoed. Dora is acht jaar geworden
en was zeer geliefd bij beheerders en bezoekers.
Ze was een ontzettend lieve koe en ze zal zeer
gemist worden.

renovatie en verduurzaming

De overname van het vastgoed biedt de stichting
de kans om de boerderij te renoveren en haar
functie als belangrijke ontmoetingsplek in de wijk
verder uit te bouwen. De verkoop past in het
gemeentelijk beleid om waar mogelijk wijkvoorzieningen over te dragen aan de bewoners. Ook het
terrein rondom de boerderij - inclusief de jeugdtuin
en moestuinen - is overgedragen aan de stichting.
Een bouwcommissie – met mensen uit de wijk –
is druk bezig met de verbouwingsplannen. De inrichting wordt aangepast om ruimte te bieden voor
andere gebruikers en nieuwe activiteiten. Daarnaast worden muren en dak geïsoleerd. Kozijnen
worden vervangen en ramen worden voorzien van
HR-glas. De stichting wil warmteverliezen sterk
terugdringen met als doel op termijn geen aardgas
meer nodig te hebben.

kippen verplicht onder dak

Het erf is voorlopig even wat minder levendig en
kleurrijk. Om verspreiding van de vogelgriep tegen
te gaan, zijn de kippen tijdelijk ondergebracht in de
volières en andere verblijven. Afgelopen jaar was
er geen dreiging, maar dit jaar is deze helaas weer
stevig aanwezig.
Steun vanuit de wijk

De vogelgriep kon de boerderij er eigenlijk niet
meer bij hebben. Door de coronamaatregelen
heeft ze al veel minder inkomsten gehad dan voorgaande jaren uit verkoop van voer en ijs. Het bestuur is erg blij met de tegemoetkoming vanuit de
wijkbudgetten. Zonder particuliere bijdragen redt
ze het echter niet. Op de website www.kinderboerderijnoord.nl staan suggesties hoe mensen uit de
wijk de boerderij kunnen ondersteunen.

mooie nieuwe bomen geplant

Op woensdagmiddag 18 november heeft beheerder Sabine Oosterbroek negen bomen in ontvangst mogen nemen van Angelien Hoppen van
de Groene Loper. “Bomen zijn enorm belangrijk
voor mens en dier en ze maken de omgeving
mooier. Bomen zorgen ook voor schone lucht en
schaduw.”, aldus een enthousiaste Angelien Hoppen. “Daarnaast zijn bomen het thuis van vele vo10
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wijkwijZEr noord
informatiepunt waar je terecht kunt voor vragen of advies over alles wat te maken heeft met zorg
en welzijn.

De Wijkwijzer biedt een helpende hand bij alledaagse vragen. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het vinden
van hulp bij klusjes, vervoer, hulp bij het invullen van een formulier, beter inzicht krijgen in uw financiën,
vragen rondom de opvoeding van uw kinderen, zoeken van vrijwilligerswerk of aansluiting krijgen bij een
activiteitengroep.
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 Wijkwijzer verbonden zijn. Dat kan de aanwezige wijkcoach zijn, maar ook een
wijkagent, consulent van een van de woningcorporaties of andere hulporganisatie.
Ook tijdens deze coronatijd is de inloop geopend. Natuurlijk organiseren wij dit op een veilige manier
volgens de richtlijnen van het RIVM.
openingstijden:

Maandag: 9.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag: 11.00 uur tot 14.00 uur
In de week tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten.
Adres: Beien aan de Meeuwenstraat 160
Contact: Tel.: 06 229 432 23 Email: wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl
Digitaal: www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer

jan ScHaEfErPrijS Voor VErScHillEndE orGaniSatiES in noord
De Jan Schaeferprijs, vernoemd naar oud PvdA-politicus Jan Schaefer (1940 – 1994), is een eerbetoon
aan mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de Enschedese samenleving. De prijs
ging op 23 november bij de 22e uitreiking naar tweeëntwintig winnaars die zich in dit coronajaar hebben
ingezet. Corona heeft voor veel ellende en narigheid gezorgd, maar laat ook zien dat de meeste mensen
naar elkaar omkijken. Daarom dit jaar niet één winnaar, maar tweeëntwintig!
In Enschede Noord ging de prijs naar Beien, Power Noord, bewonersplatform Deppenbroek en het Huis
van Verhalen. Op de foto de overhandiging van de prijs door PvdA raadslid Deniz Dönmez aan Jolanda
de Vos, pr en activiteitenvrijwilliger van Beien. De prijs bestond uit een bos bloemen, een oorkonde en
een heerlijke taart.
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licHtPUntjESactiE wintEr 2020/2021
Voor veel mensen is de winterperiode een lastige tijd. Het wordt eerder donker en helemaal gedurende
deze periode waarin we beperkt worden door het coronavirus, dreigen mensen te vereenzamen. Present
Enschede organiseert daarom deze winter de LichtpuntjesActie, waarbij vrijwilligers op pad gaan om
kwetsbare stadsgenoten een hart onder de riem te steken. Vanaf 1 december tot en met 31 januari willen
we zo samen licht verspreiden in donkere tijden.

deren, ziek en gezond. De buurman of buurvrouw
waar je nooit bezoek ziet. Een mevrouw die vaak
alleen is, een jonge moeder die alleen voor het
runnen van haar gezin staat, een weduwnaar die
het eenzaam vindt na het overlijden van zijn vrouw,
een jonge man die herstellende is van een burnout, een vluchteling, een dakloze en ga zo maar
door.

Hoe deel je een lichtpuntje uit?

In de actieperiode ben je drie weken lang één keer
per week present voor iemand die om welke reden
dan ook wel wat bemoediging kan gebruiken. Dit
kan op veilige afstand, dus coronaproof. Het gaat
om een klein gebaar, waarin je de ander aandacht
geeft, bijvoorbeeld door een kaartje te sturen of
iets kleins langs te brengen, zoals een tekening,
een klein presentje, iets lekkers dat je hebt gebakken of iets anders dat je zelf kunt bedenken.

aanmelden

Wil jij je aanmelden als vrijwilliger om drie keer een
Lichtpuntje uit te delen? Wil jij iemand aandragen
voor het ontvangen van een Lichtpuntje? Kijk voor
meer informatie op: stichting present enschede.nl.

bij wie komt je lichtpuntje terecht?

Als vrijwilliger word je verbonden aan een persoon
(of gezin) die om goede redenen op dat moment
jouw bemoediging goed kan gebruiken. Denk aan
ouderen, alleenstaanden, jongeren, maar ook kin-

HEt ‘VErHaal Van jE lEVEn’, oPGEScHrEVEn in EEn boEk
kinderen, uw kleinkinderen, vrienden, met iedereen waarvan u denkt dat men het graag wil lezen.
Het blijft dus uw eigen boek, het wordt niet professioneel uitgegeven.

Binnen het Huis van Verhalen worden nu ongeveer
sinds drie jaar levensboeken geschreven. Een
levensboek is het tastbare resultaat van gesprekken over uw leven. Iedereen, die zijn of haar
levensverhaal graag geschreven wil hebben kan
zich aanmelden. U voert de gesprekken bij u thuis
of op een plek, die u zelf kiest, met een schrijver
die op vrijwillige basis uw levensverhaal schrijft of
u kan helpen zelf uw verhaal te schrijven.

Het maken van een levensboek kan soms enkele
maanden in beslag nemen. Ervaring leert ons dat
er zes à zeven afspraken nodig zullen zijn. Wilt u
zich aanmelden of liever eerst informatie inwinnen,
dan kan dat via email: info@huisvanverhalenenschede.nl. Het kan ook telefonisch: 053 – 431 62
88. Er wordt dan contact met u opgenomen door
de Coördinator Levensboeken van Het Huis van
Verhalen, Ans Kwant.

De schrijver zal, nadat u uw goedkeuring hebt gegeven over de inhoud, het verhaal bundelen en er
een boekje van laten maken. De eerste twee
exemplaren hoeft u niet te betalen. Het boek wordt
een persoonlijk document dat u kunt delen met uw
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HUiS Van VErHalEn
Het Huis van Verhalen aan de Roomweg 165c, heeft tijdelijk haar deuren moeten sluiten om aan de
coronamaatregelen te voldoen. Maar het Huis van Verhalen zou het Huis van Verhalen niet zijn, als het
niet zou zoeken naar manieren om toch met haar vrijwilligers en de bewoners van Enschede Noord in
contact te blijven.

woorden door een van onze vrijwilligers op het
raam van het Huis van Verhalen laten zetten. Loop
eens langs het raam en laat u inspireren en
bemoedigen. Wilt u ook een bemoedigend woord
met anderen delen? Stuur ze naar info@huisvanverhalenenschede.nl of deel ze op onze Facebookpagina

Emmertje soep voor bewoners van Enschede
noord

De populaire buurtmaaltijd is tijdelijk stopgezet.
Voor veel mensen is daardoor het gezellig samen
eten weggevallen. Om toch het contact te behouden tussen de vrijwilligers van de buurtmaaltijd en
de bewoners van Enschede Noord is het ‘emmertje soep’ in het leven geroepen. Elke maandag
wordt de soep vers gemaakt en rondgebracht in
nieuwe emmertjes, door mensen van het team.
Woont u in Enschede Noord en wilt u ook graag
een emmertje soep ontvangen? Opgeven kan via
info@huisvanverhalenenschede.nl

activiteiten Huis van Verhalen

Zodra het weer mogelijk is, opent het Huis van
Verhalen haar deuren weer voor de inloopmiddagen en andere activiteiten. Houd onze website in
de gaten voor het laatste nieuws: www.huisvanverhalenenschede.nl. Hier staat ook de link naar onze
Facebookpagina.

Een positieve noot in moeilijke tijden

Het zijn gekke tijden, waarin we op zoek moeten
blijven naar een positieve noot. Vrijwilligers van het
Huis van Verhalen hebben hun bemoedigende

mEldPUnt Voor licHtHindEr: maG HEt licHt Uit?
Als je ’s nachts langs bedrijventerreinen en kantorencomplexen rijdt, dan brandt er nogal wat licht.
Kantoorverlichting die is blijven branden, verlichte lege parkeerplaatsen of fel verlichte showrooms.
In de meeste gevallen overbodige verlichting die ’s nachts uit kan.
Nederland is een van de landen met de grootste lichtvervuiling van de wereld. Deze lichtvervuiling heeft
negatieve effecten op mens en dier. Bioritmen raken verstoord met alle gevolgen van dien. Maar ook is
het een enorme verspilling van energie. De Natuur en Milieufederaties bieden mensen de mogelijkheid
om lichthinder te melden. De melding komt op de kaart te staan, vervolgens wordt contact opgenomen
met het bedrijf of de gemeente met het verzoek het probleem op te lossen. De oplossing is veelal simpel:
verlicht alleen dat, wat nodig is en plaats bijvoorbeeld bewegingsmelders of tijdschakelaars. Zie jij plekken
waar ‘s nachts de verlichting onnodig aan staat, meld deze plek dan op www.maghetlichtuit.nl.
16
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wiE wat waar
naars die te huur zijn voor elke lege muur in huis
en kantoor. Met keuze uit meer dan 600 kunstwerken is er altijd een match te maken tussen de
positieve effecten van een bepaald werk en de
ruimte waarin deze tot uiting moet komen.

de verspreiding van wijkkrant noord

Wijkkrant Noord verschijnt zes keer per jaar en
wordt verspreid in het reclamefolderpakket. Dit
betekent dat als u een ja/nee sticker of nee/nee
sticker op de deur hebt, u geen wijkkrant in de bus
krijgt. In de wijk zijn verschillende afhaalpunten
waar u een wijkkrant kunt ophalen: bij Primera in
Roombeek, in het krantenrek bij CIGO Kroeze in
winkelcentrum Deppenbroek, in het buurtcafé van
Buurthuis Beien aan de Meeuwenstraat en op de
leestafel in de hal van het servicecentrum Noord
aan de Zaanstraat. Op www.wijkkrantenschedenoord.nl is de wijkkrant natuurlijk altijd te lezen.
Mocht u de wijkkrant graag digitaal wensen te
ontvangen, dat kunt u dit kenbaar maken bij Cobi
Hamstra, e-mail: wijkkrantnoord@hotmail.com.

telefonisch spreekuur voor vragen over het oV

Huis(baasje) aan huis

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Daarom geven OVambassadeurs uitleg over reizen met trein en bus.
De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers zijn helaas tot nader orde geannuleerd.
De coronamaatregelen laten het niet toe. Met uw
vragen over het gebruik van het OV kunt u wel
terecht tijdens het telefonisch spreekuur. Wilt u
weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe
de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u
meer weten over de coronamaatregelen in het OV
of juist informatie over verlenging van abonnement
en keuzedagen? Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur: 038-303 70
10. Van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Namens het Energieloket Enschede, onderdeel
van Gemeente Enschede, is Alifa elke week op
pad om Huisbaasjes uit te delen aan woningeigenaren. Dit kastje geeft direct inzicht in het
energieverbruik en biedt handige tips om geld te
besparen op uw energierekening. Misschien heeft
u de Alifa bus al zien staan bij uw winkelcentrum.
Vanaf nu is er ook een heuse bezorgservice aan
huis. Bij toerbeurt gaat Alifa alle wijken in
Enschede langs om een Huisbaasje te brengen.
Bent u niet thuis, dan laten ze een folder achter
met een telefoonnummer. Op afspraak komen ze
dan speciaal voor u een keertje terug om uw Huisbaasje te overhandigen. Natuurlijk wordt hierbij
rekening gehouden met de coronamaatregelen.
Alvast een Huisbaasje reserveren? Bel dan naar
Alifa: 053-480 12 00.

de luisterlijn borne zoekt vrijwilligers

Elke dag en nacht voeren vrijwilligers van de Luisterlijn ruim duizend gesprekken met onbekenden.
Met mensen die steun nodig hebben bij verdriet,
eenzaamheid, zorgen of pijn. Om mensen een
luisterend oor te kunnen bieden, zijn er meer vrijwilligers nodig. Regelmatig zijn er trainingen voor
nieuwe vrijwilligers in Borne. Daarin worden gespreks- en luistervaardigheden geoefend en
komen verschillende thema’s aan bod. Ga voor
meer informatie en aanmelden naar www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk.
Bellen voor een anoniem gesprek met een vrijwilliger van de Luisterlijn kan dag en nacht naar
0900-0767 en chatten of mailen via de website van
de Luisterlijn.

concordia kunstuitleen

Voor een klein bedrag per maand maakt Concordia Kunstuitleen kunst toegankelijk voor iedereen.
De kunstuitleen bestaat uit een eigen kunstcollectie van meer dan 600 werken van (lokale) kunste18
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Vijf VraGEn aan…
Sandra, Peter en joyce van kapsalon weltevreden

meter uit elkaar konden zitten. Klanten konden hun
handen desinfecteren bij binnenkomst en we hielden een checklist bij. Normaal gesproken werken
we met z’n drieën, maar in deze periode werkten
we met z’n tweeën, zodat er niet teveel klanten in
de zaak zouden zijn. Afspraken smeerden we uit
over de dag en we planden geen lange behandelingen tegelijk. Elke klant kreeg een schone
kapmantel en de stoel werd na elke klant gedesinfecteerd. En tot slot: zelf veel handen wassen, wat
we nog steeds doen.

1. bij de eerste lockdown eind maart moesten
jullie acht weken dicht. Hoe was dat en wat betekende dat financieel?

In de laatste week dat we open waren, voor de
lockdown, stelden we onszelf steeds vaker de
vraag of het nog wel veilig was om door te werken.
Het voelde niet meer goed en we konden ons er
wel in vinden dat we de deuren moesten sluiten.
Maar we beseften toen niet dat het zo lang ging
duren. Je wilt weer aan het werk en omdat we
allebei in de kapsalon werkzaam zijn ging ons
inkomen naar 0. De overheidssteun was natuurlijk
welkom, maar dekte niet alles.

4. in de tweede golf werd een mondkapje verplicht. Hoe gaan jullie en de klanten hiermee
om?

2. wat hebben jullie in die periode gedaan?

Omdat we het wel aan zagen komen dat we dicht
moesten, stond onze schuur vol met blikken verf,
kwasten e.d. en hebben we ons huis van een
nieuw kleurtje voorzien. Verder hebben we heel
veel gewandeld om het hoofd leeg te maken en
boodschappen gedaan voor onze ouders, want die
kwamen ook niet meer buiten. Daarnaast hebben
we contact gehouden met onze collega Joyce, die
druk was met haar kids die online les kregen.

Dat gaat best goed. Soms komt de vraag van
klanten of ze een mondkapje om moeten doen.
Als we klanten erop wijzen dat we dit samen moeten doen en dat daar mondkapjes dragen ook bij
hoort, werken klanten altijd mee. Dat is fijn.
5. wat zouden jullie willen zeggen tegen klanten die door alle coronamaatregelen bang zijn
om naar de kapper te gaan?

Het allerbelangrijkste is dat de klant er zelf een
goed gevoel bij heeft. Wij kappers, en andere
bedrijven, doen allemaal stinkend ons best om
alles in goede banen te leiden en alles zo veilig
mogelijk te houden. Meer kunnen we niet doen.
En verder zou ik nog willen zeggen: Blijf gezond
en houd een beetje rekening met elkaar. Dan moet
het lukken.

3. toen jullie weer open mochten is het vast
en zeker druk geweest. welke maatregelen
namen jullie om veilig te kunnen werken?

Het was heel fijn dat we weer aan het werk mochten en het was zeker druk. Het was niet moeilijk
om bij ons veilig te kunnen werken. We konden
een stoel er tussenuit halen zodat de klanten 1,5
Foto's: Jan van Cooten
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VanUit dE baSiSScHolEn
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tEntoonStEllinGSaGEnda
In verband met de maatregelen rond het coronavirus moet men vooraf online tickets reserveren voor
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
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

rijksmuseum twenthe (Lasondersingel 129-131)
t/m 10 januari: 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.
t/m 9 mei: beeldenstorm; solotentoonstelling van
Nour-Eddine Jarram, grote surreële pasteltekeningen, Hollandse landschappen met Islamitische
motieven en aquarellen van Afrikaners op zoek
naar een beter leven.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

tEtEm kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
t/m 7 maart 2021: the factory of Electric
dreams; een hybride tentoonstelling ontwikkeld
door Mary Ponomareva waarin een symbiose
tussen mens en robot de nieuwe levensvorm is.
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, Draad,
De IJzeren Eeuw en de Xylotheek van Lodewijk
Napoleon.

in tEtEm kUnnEn tEntoonStEllinGEn Via EEn robot bEZocHt wordEn
In Tetem in Enschede kan iedereen - waar dan ook ter wereld - de tentoonstelling op afstand via een
robot bezoeken. Zo kunnen bezoekers op een unieke en veilige manier kunst beleven en tegelijkertijd
een privétour krijgen in Tetem. De bezoeker bepaalt waar de robot heen rijdt en wat ze willen ontdekken.
Via de webcam wordt realtime beeld en geluid verstuurd. Besturing is eenvoudig met een computer of
de app. Aan de andere kant van het scherm is een Tetem medewerker aanwezig om de bezoekers te
verwelkomen, uitleg te geven en de robot te begeleiden. De ‘robot bezoeker’ kan ook op afstand foto’s
maken in de expositieruimte. Op tetem.nl/robot kun je ontdekken hoe de robot werkt en een tijdslot
boeken van woensdag t/m zondag tussen 14.00 en 16.00 uur.
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