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NIEUWS IN HET KORT
• Voetbalvereniging Achilles heeft in een online ledenvergadering afscheid genomen van voorzitter Han
Deuzeman. Hij heeft deze functie vijf jaar ingevuld en wordt voorlopig opgevolgd door Robert Brink,
voorheen bestuurslid voetbalzaken. Achilles zoekt nog naar een permanente invulling van het voorzitterschap.
• Bij de internationale Green Flag Award verkiezing is het Abraham Ledeboerpark in de top 10 beland
van mooiste parken in de wereld. Het is de tweede keer dat het park zo hoog gewaardeerd wordt.
• Frans Feil heeft aan het begin van 2021 de Enschede-speld ontvangen voor zijn inzet en werk voor
Kinderboerderij Noord. Hij was een van de vijf inwoners van Enschede die de speld coronaproof met een
bloemetje kreeg uitgereikt.
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VIJf VRAGEN AAN ….

Inge Stegeman, stadsdeelmanager Noord & Oost

1. Je bent sinds 1 april 2019 stadsdeelmanager in Enschede
Noord. Hoe gaat het met je en hoe heb je met name het afgelopen jaar beleefd?

Goed! Al gaat het met pieken en dalen, zoals bij veel mensen.
Midden in coronatijd heb ik een zoontje, Nate, op de wereld
gezet. Een vrolijk manneke en heel eerlijk gaf het rust dat er zo
weinig kon. En ook na mijn verlof kon ik juist door corona rustig
weer starten. Ik hoef nu minder te rennen en vliegen tussen
Noord en Oost. Gewoon thuis achter de PC in overleg en tussendoor snel een babywasje.
2. met welke onderwerpen zijn jullie als stadsdeelmanagement in 2020 doende geweest?

Dat kan een heel lang antwoord worden :) Ik noem de vijf die
me als eerste te binnen schieten. Echt starten met Nieuw
Twekkerlerveld (delen van de plannen met inwoners, openen
Proathuus), de openbare ruimte in Lonneker verbeteren, overdracht kinderboerderij Noord aan het bestuur, meer samenwerking in het Wageler en tot slot doen wat nodig is rond het thema
corona met al onze partners. ( jongerenwerk, welzijnswerk, politie,
ondernemers, scholen etc.)
3. lukte het om in coronatijd met bewoners van Noord contact te houden? Hoe deden jullie dat?

Een gek antwoord misschien: ja, dat gaat goed. Na de eerste weken wennen, was het voor ons hele team:
over tot de orde van de dag. Veel bijeenkomsten gingen niet door, we hebben ons gericht op wat wel
kon. Meer contact via telefoon of een gesprek aan de deur. En we hebben online ook veel gedaan. Dat is
voor inwoners vaak nieuw en met wat hulp lukt het best. Al ben ik me er van bewust dat dit niet voor
iedere inwoner zo is.
4. Wat zijn de speerpunten voor 2021 voor stadsdeel Noord?

Wederom een greep uit de vele speerpunten:
• Afronden herontwikkeling omgeving Fazantplein
• Vuurwerkramp herdenken (uitgesteld i.v.m. corona)
• Vervolg Nieuw Twekkelerveld (wijkuitvoeringsplan aardgasvrij, klimaatproject Goolkatenweg /
Pijlhovenstraat)
• Wijkverkeersplan Noord Enschede
• Nieuw beleid onzelfstandige bewoning
5. Dit jaar is er in januari i.v.m. corona geen nieuwjaarsbijeenkomst van stadsdeel Noord geweest.
Andere jaren werden er altijd een aantal bewonersinitiatieven in het zonnetje gezet. Hoe hebben
jullie dat dit jaar gedaan? Wat zou je tot slot de bewoners in Noord willen zeggen?

Ook daar hebben we online een oplossing voor gevonden. We konden zo Frans Feil, voorzitter van de
kinderboerderij Noord en Boeshra Mohammed & Jwan Gharib, vrijwilligers van de ontmoetingsgroep
van Alifa (waar kinderen kunnen spelen en moeders kunnen bijpraten) in het zonnetje zetten.
Het liefst hadden we veel meer mensen in het zonnetje gezet, juist dit bijzondere jaar 2020. Want tjonge,
wat ben ik onder de indruk van alle initiatieven: van tasjesacties aan de deur, wensen in kerstbomen bij
winkelcentra, het omkijken naar elkaar en creatieve oplossingen voor ontmoeting.
Blijf dit doen, en stel elkaar (de buurman, de juf of de pakketbezorger) vooral de vraag die jullie mij in
het begin ook stellen: Hoe gaat het met je? Een vraag, die veel kan betekenen voor de ander!
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SlEUTElS VOOR NIEUWE bEWONERS mEKKElHOlT

? Door Claudia Huijbers, communicatieadviseur De Woonplaats

Begin december ontvingen de eerste huurders de sleutels van hun nieuwe appartement of eengezinswoning op Mekkelholt. Woningcorporatie De Woonplaats heeft hier 76 appartementen en 9 grondgebonden eengezinswoningen gebouwd aan de Fazantstraat, in de volksmond ook wel Fazantplein
genoemd. Alle woningen en het grootste deel van de appartementen zijn al verhuurd. Overgebleven
appartementen worden aangeboden via de website van de woningcorporatie.
merkt door ruime buitenruimtes en veel daglicht.
Tussen de appartementencomplexen ligt de toegang tot het hofje met drie blokken van elk drie
grondgebonden woningen. De conceptuele woningen zijn duurzaam, gasloos en worden
verwarmd middels de, speciaal voor dit project,
aangelegde stadsverwarming. Het hofje is gelegen
tussen de Mekkelholtsweg, de Koolmeesstraat, de
Dr. van Damstraat en de Fazantstraat. Voorheen
was dit een groot braakliggend perceel, het zogenaamde Maninaterrein.

Positieve impuls

In 2015 besloot De Woonplaats om zich te beraden
op de toekomst van haar woningen in Mekkelholt.
Na een woononderzoek, een stedenbouwkundige
verkenning en intensief overleg met de gemeente,
is de keuze voor sloop van de twee complexen aan
het Fazantplein gemaakt. Doel was om de wijk
Mekkelholt een positieve impuls te geven.
Appartementen en eengezinswoningen

Plegt-Vos Oost realiseerde in opdracht van De
Woonplaats de nieuwbouw. Van ontwerp tot en
met de bouw. Architect LKSVDD, verantwoordelijk
voor het ontwerp, oriënteerde de nieuwbouw
vooral op het nog aan te leggen groene plein
waardoor optimale woonbeleving wordt gecreëerd. Eind 2019 werd gestart met de bouw. De 76
appartementen vinden onderdak in drie verschillende complexen: De Bosfazant, De Koningsfazant
en De Goudfazant. Eén complex ‘bestaande uit 23
appartementen’ ligt aan de Hulsmaatstraat. Aan de
overkant liggen de andere twee appartementencomplexen, één met 26 en één met 27 appartementen. Alle complexen zijn grotendeels
vergelijkbaar. De appartementen worden geken4

Het plein

Nu de woningen aan de nieuwe bewoners worden
opgeleverd, kan de gemeente aan de slag met het
plein. Er ligt al een ontwerp dat door de gemeente
gerealiseerd zal worden. De kosten voor de herinrichting van het plein worden gedeeld tussen de
gemeente, De Woonplaats en Domijn. Het nieuwe
plein sluit aan bij de woningen en krijgt een vriendelijker karakter voor voetgangers. Daarnaast
worden straten verlegd en de verbinding gemaakt
richting andere wijken.
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JE bEWEEGT mEE mET DE TIJD, mAAR HOUDT VAST AAN JE VISIE
Huis van Verhalen wint Overijsselse Vrijwilligersprijs

? Door Titia van Hooijdonk

Op dinsdag 24 november ontvingen twee afgevaardigden van het Huis van Verhalen, uit handen van een
dame van M-Pact, in Prismare de Overijsselse Vrijwilligersprijs. Een van de afgevaardigden was Riks
Damen, met haar sprak ik op 22 december. Riks is sinds 2004 vrijwilliger in het Huis van Verhalen.
Een rommelige uitreiking met positieve gevoelens

Bij de vrijwilligers was het van tevoren bekend dat
ze genomineerd waren, Hadassa Meijer had Riks
gevraagd of ze mee wilde naar de prijsuitreiking.
Over waarom ze genomineerd waren zegt Riks:
“Dat kwam er niet zo duidelijk uit, want het ging
een beetje rommelig.” De gedeputeerde die de uitreiking zou doen kon niet komen, daarom hebben
de dames van M-Pact het overgenomen. “Maar het
zal wel zijn geweest omdat we een bindende rol
spelen in de samenleving.” Er waren drie genomineerden en die hebben alle drie een prijs gekregen.
“En we kregen bloemen en taart.”
De vrijwilligers van het Huis van Verhalen waren blij
verrast met de prijs. “We voelden ons vereerd en
trots en waren blij met de publicatie en publiciteit.”
De prijs bestond uit een aardig bedrag dat ten
goede is gekomen aan de vrijwilligers en daarmee
aan het Huis van Verhalen. “Ieder jaar krijgen de
vrijwilligers een kerstpresentje, daar hebben we het
o.a. voor gebruikt.”

museum. Bezoekers van het Huis van Verhalen
vinden dit zeer interessant. De rondleidingen horen
hier ook bij. Je legt dan een verbinding tussen het
verleden/de ramp en de toekomst. De ramp maakt
deel uit van de geschiedenis van Enschede en moet
als zodanig niet vergeten worden.”
Veelzijdige doelen vanuit contact

De doelen van het Huis van Verhalen zijn in de loop
der jaren niet zo veranderd. “Die blijven: mensen
met elkaar in verbinding brengen, een luisterend
oor bieden, de geschiedenis laten voortbestaan en
rondleidingen geven. Het gaat om het contact tussen mensen. Vandaar de naam Huis van Verhalen,
bij iedere ontmoeting ontstaat een nieuw verhaal.”

Doelgroep veranderd, missie hetzelfde gebleven

De missie van het Huis van Verhalen is niet echt
veranderd. “De doelgroep is veranderd in de zin
dat er minder slachtoffers van de vuurwerkramp
komen, maar de missie een luisterend oor bieden,
mensen met elkaar in contact brengen en ruimte
voor ontmoeting bieden, dat is allemaal hetzelfde
gebleven. De presentiegedachte van waaruit we
werken staat nog steeds overeind. Je bent er
gewoon en mensen weten dat ze naar je toe
kunnen komen. Je moet wel geduld hebben bij het
wachten op eventuele bezoekers.” De vrijwilligers
zijn dan ook altijd met zijn tweeën aanwezig.

Het recht op anders zijn

Anekdotes of herinneringen uit haar periode bij het
Huis van Verhalen kan en wil Riks niet vertellen, wel
zegt ze: “Er komen soms vreemde vogels, maar
iedereen heeft het recht op anders zijn.”
meebewegen met de tijd maar vasthouden aan
je visie

Huis van Verhalen museumfunctie

Het Huis van Verhalen is ontstaan vanuit de vuurwerkramp. “Maar toen we met de bolderkar door
de wijk trokken kon iedereen komen praten.
Er kwamen veel slachtoffers maar het is nooit zo
geweest dat niet-slachtoffers niet welkom waren.
Uit de bolderkar kwam wel iets belangrijks voort.
We hebben toen in het Huis van Verhalen een kast
ingericht met tastbare herinneringen aan de vuurwerkramp, deze kast heeft de functie van een
6

Over veranderingen van het Huis van Verhalen in
de loop der jaren zegt Riks: “De bezoekers veranderen maar het contact blijft de belangrijkste pijler.
Er is ook het een en ander bijgekomen. We zijn een
buurtmaaltijd gestart, we zijn Huiskamer van de
buurt geworden en er worden nu levensboeken
geschreven. De ontwikkelingen gaan door, je beweegt mee met de tijd, maar je houdt vast aan je
visie.”
7
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NIEUWS VAN bUURTHUIS bEIEN

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

Sinterklaas bij beien

De Keukenverbouwing

Sinterklaas had dit jaar zijn werkkamer ingericht bij
buurthuis Beien. De buurtkinderen konden van
buitenaf een kijkje komen nemen. En Sint is zo
vriendelijk geweest om een leuk filmpje op te
nemen vanuit Beien.
(https://youtu.be/aFpY1OZTTvw). Daarnaast kregen deelnemertjes aan de actie een mooi tasje met
een knutselpakket en een schoencadeautje en veel
lekkers. Daar waren de buurtkinderen erg enthousiast over. Het lekkers in de tasjes was gedoneerd
door plaatselijke ondernemers: Dirk Deppenbroek,
bakkerij Nollen en Hema Roombeek.

De keuken is bijna klaar. Hier hebben veel mensen
hard aan gewerkt en hij wordt prachtig. We kunnen
niet wachten tot de heerlijke lunches en de smakelijke soep weer worden uitgeserveerd.
Tiny forest in ontwikkeling

In november is de aanplant van het Tiny Forest een
feit geworden. Leerlingen van het Zeggelt en de
Menkotoren hebben de eerste bomen geplant. De
feestelijke opening is afgelast door corona maar
wordt zeker overgedaan wanneer het weer kan.
Tot slot

We wachten natuurlijk allemaal vol ongeduld tot
we weer open kunnen. De hulpverlenende organisaties in ons gebouw hebben een aangepast
schema, dat kunt u op hun website bekijken. Beien
heeft de receptie geopend op maandag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt dan
ook vragen naar de werkplaats.

Kerst bij beien

Dit jaar waren er voor kerst een paar superleuke
activiteiten ingepland. Ook een mooie actie samen
met onze partners Power en Wijkwijzer. Helaas
gooiden de aangescherpte maatregelen roet in het
eten en moesten we een alternatief uitwerken. Dat
is goed gelukt. Beien heeft weer een leuke tasjesactie opgezet en de deelnemertjes een leuk kerstknutselpakketje bezorgd met een bedankje voor
het meedoen en chocomelk met slagroom en iets
lekkers erbij. Het belangrijkste was aanwezig: een
prachtige kerstboom op het plein. Hij was groot en
mooi en beschikbaar gesteld door diverse organisaties. Super bedankt want het stond erg gezellig
al die lichtjes. Dat deze een paar keer uitvielen door
de regen was jammer maar volgend jaar gaat het
zeker beter!

8

Tot ziens in beien wanneer het weer mag! Zorg
goed voor elkaar.

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.
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KINDERbOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

sloeg de tweede golf toe. Met de maatregelen
tegen de vogelgriep er bovenop. De beheerders
moesten het werk vaak doen met weinig helpende
handen. Toch is er veel arbeid verzet en daar is het
bestuur blij mee. Zo zijn de schuilplaatsen voor
herten en schapen opgeknapt, zijn hekwerken
vernieuwd bij boomgaard, tuinen en schaapskooi
en nieuwe bomen geplant op het terrein. Begin
november volgde de overdracht van de boerderij
en een royale gift van een tweetal stichtingen
waarmee de renovatie en verduurzaming van het
hoofdgebouw een stevige steun in de rug heeft
gekregen. In november presenteerde de bouwcommissie ook haar eerste mooie plannen aan het
bestuur. De boerderij wordt gedragen door de wijk.
Dat was goed te merken door de grote betrokkenheid die de commissie Initiatiefkracht en wijkcommissies van Deppenbroek en Mekkelholt toonden
en de positieve wijze waarop zij reageerden op de
roep om hulp van de boerderij. Door het wegvallen
van verkoop van ijs en voer waren veel inkomsten
weggevallen. Vanuit het wijkbudget kon gelukkig
steun worden gegeven. Ook het Rijk sprong bij.
Hiermee kon de stichting financieel het hoofd
boven water houden. Verdriet was er ook, door het
overlijden van medebestuurslid Rob Ebenau en
buurman Jan Bult. Beiden hebben veel voor de
boerderij betekend.

Eendenvijver prachtig vernieuwd

Op de boerderij is de laatste weken hard gewerkt
aan de herinrichting van de eendenvijver. Het oude
metalen hek aan de speelweide is weggehaald en
een nieuwe natuurlijke afscheiding is aangebracht
rondom de vijver. Op het vrijgekomen terrein
wordt een insectenhotel ingericht en een vrolijke
natuur- en waterspeelplek, mede dankzij steun van
Jantje Beton. Oude stammen van elders op de
boerderij liggen klaar om gebruikt te worden.
Dit maakt allemaal deel uit van het nieuwe natuurbelevingpad dat wordt aangelegd. Straks worden
ook hagen geplant rondom de tuin van de oude
beheerderswoning.

Terugblik 2020

Dit jaar geen openbare vergadering van het
bestuur. Vanwege corona moest deze traditie worden verbroken. Sinds haar oprichting is het gebruik
om met de wijk de plannen te delen en verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.
Daarom kort een terugblik op het afgelopen jaar
in deze bijdrage. Het was een rollercoaster jaar
voor de boerderij, met veel ups en downs. Lange
tijd is de boerderij dicht geweest. Eerst enkele
maanden gedurende de eerste golf vanaf half
maart. Toen ging de boerderij in juni weer beperkt
open en in het najaar, tegen het moment dat overwogen werd in het weekend weer open te gaan,
10

Erespeld voorzitter

Zeer blij ben ik, tot slot, met de erespeld die mij
begin dit jaar is uitgereikt door de gemeente
Enschede als dank voor inzet voor boerderij en
stad. Ik ben verguld met de warme woorden van
wethouder Jeroen Diepemaat en de mooie brief
van de burgemeester. De blijdschap is nog duidelijk te zien op de foto die direct na het nieuws is
genomen op de kinderboerderij (foto gemeente
Enschede).
11
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WIJK- EN JEUGDAGENTEN ENScHEDE NOORD STEllEN ZIcH VOOR
De politie kent allerlei specialisten. De wijkagent is één van die specialisten. Enschede Noord kent meerdere wijken en dus ook meerdere wijkagenten. Wijkagenten werken, net als de rest van de politie, aan
verbetering van de veiligheid. Maar, wat doen ze nou eigenlijk precies? Wie is de wijkagent in welke wijk?
En voor welke zaken kunt u bij hen terecht?

Wijkagent Davut Demir

blematiek. Speerpunten daarin zijn: jeugdige verdachten, jeugdgroepen, jeugd online, politie en
scholen, preventie en vroeg signalering. Kinderen
hebben het recht om veilig op te groeien. Ouders
hebben hierin de belangrijkste taak, maar soms is
dat niet voldoende en is een extra zetje nodig.
De politie speelt daarin een rol van betekenis,
samen met gemeenten, openbaar ministerie en
andere partners in het sociale domein. Een belangrijke rol is vroeg signalering van zorgelijk gedrag
of een zorgelijke (thuis)situatie en het delen van
deze informatie met andere instanties. Om die
signalen op te vangen zijn we als politie daar waar
de jeugd is: op straat, op school en online. Zo kunnen we samen op tijd ingrijpen en voorkomen dat
jeugdigen afglijden naar crimineel gedrag of
slachtoffer worden.

Het werk van de wijkagent

Wijkagenten hebben ruime algemene politie-ervaring en zijn de belangrijkste schakel tussen de
politie-eenheid en de buurt omdat zij:
• criminaliteit bestrijden;
• veel aanwezig zijn in de wijk;
• veel kennis hebben over de wijk, inclusief incidenten en criminaliteitstrends;
• contactpersonen kennen binnen instanties en instellingen en samen met hen problemen oplossen;
• kennis hebben van jongerengroepen die overlast
veroorzaken;
• verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan de
verbetering ervan werken.
Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hoe meer
hij of zij kan doen voor de algemene veiligheid.
Maar de wijkagenten kunnen dit niet alleen, u als
wijkbewoner bent onze oren en ogen in de wijk.
Gebeurt er dus iets bijzonders, geef het door aan
de wijkagent en help zo de buurt leuk en veilig te
houden!

De wijkagenten in Enschede Noord

Wijkagent Davut Demir, wijk Roombeek en WalhofRoessingh
Als wijkagent is het mijn persoonlijke missie om
klaar te staan met raad en daad voor de burgers in
mijn wijk. De burgers weten als geen ander wat er
speelt en leeft in de wijk. Zij zijn de ogen en oren

Twee jeugdagenten in Enschede Noord

Enschede Noord kent twee jeugdagenten. Zij hebben een deeltijdtaak op het gebied van jeugdpro12

van de politie. Samen met mijn netwerkpartners wil
ik hulp en bescherming bieden en meedenken in
oplossingen. Ik wil zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn in de wijk. Ik ben open, benaderbaar en werk op basis van respect voor iedereen in
de samenleving. Ik ben te bereiken op www.politie.nl, 0900-8844 of spreek me aan als u mij in de
wijk ziet!
Jurgen Rekers, wijkagent UT/Lonneker
Mijn naam is Jurgen Rekers. Mijn werkgebied is het
Drienerveld/UT, het Kennispark, de woonwijk
VoortmanAmelink, het dorp Lonneker en buurtschap Lonneker-West, waaronder de vliegbasis en
het buitengebied tot aan de grens met Hengelo,
Oldenzaal en Losser. Een heel groot gebied met
verschillende problematiek.
Mijn visie als wijkagent is het kennen van en
gekend worden door de burger. Ik wil ‘midden’ in
mijn wijk en dus dicht bij de burger staan. Ik wil
zichtbaar en goed aanspreekbaar zijn voor de
burger. De burgers zijn de ogen en oren van de
politie. De politie kan het niet alleen. Samen met
de burger, mijn collega’s en netwerkpartners wil ik
de veiligheid in mijn wijk zo goed mogelijk waarborgen. Ik ben te bereiken via www.politie.nl of
0900-8844!

zijn, hopen wij de drempel voor u zo laag mogelijk
te maken om één van ons aan te spreken wanneer
u informatie heeft die de veiligheid en leefbaarheid
in uw en ‘onze’ buurt ten goede komt. De politie
kan het tenslotte niet alleen.
Telefoonnummer en inloopspreekuur

De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844 en
www.mijnpolitie.nl. Het liefst verwelkomen wij u
echter tijdens ons vrije inloopspreekuur op dinsdagmiddag aan de Spaarnestraat 74 te Enschede
van 13.00 tot 14.00 uur. Dit spreekuur is niet
bedoeld om aangiftes op te nemen, maar is uw
aanspreekpunt voor problemen die u in uw woonomgeving ondervindt. Standaard zijn bij dit
spreekuur medewerkers van de woningbouwverenigingen De Woonplaats en Domijn en tevens
een wijkcoach aanwezig. Op verzoek kan ook een
medewerker van Tactus, Buurtbemiddeling etc.
aanschuiven. Buiten het feit dat wij wijkagent zijn,
draaien wij ook nog andere diensten zoals noodhulp, handhaving openbare orde en horeca.
Wanneer wij onze andere diensten draaien proberen wij zoveel mogelijk onze wijken mee te nemen
in de zogeheten surveillance.

Jeroen Vos & Cindy Konniger, wijkagenten Mekkelholt & Deppenbroek
Ons doel als wijkagent is om samen met u de knelpunten en overlast gevende situaties in de wijk(en)
in kaart te brengen en hiervoor structurele oplossingen te zoeken. Hiervoor werken wij nauw samen
met diverse ketenpartners, zoals woningbouwverenigingen, gemeente, scholen, jongerenwerkers en
allerlei hulpverlenende instanties. Maar ook u
hebben we hard nodig, want de politie kan het niet
alleen. Door opvallend in de wijken aanwezig te

Voor het doen van aangifte kunt u bellen met
0900-8844 en een tijdafspraak inplannen.
Meer informatie of contact met uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in.
Automatisch verschijnen dan naam en foto van uw
wijkagent.
13
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STERRENAcTIE ENScHEDE NOORD VOllEDIG VOORbEREID VOOR 2021

? Door Titia van Hooijdonk

Vanaf eind oktober/begin november heeft betrokken buurtbewoner Henry Workel samen met Hadassa
Meijer en Ton ten Vergert hard gewerkt aan een actie om een positief signaal af te geven aan Enschede
Noord. Uiteindelijk liep alles anders.
Volop ideeën

Wat nog wel gebeurd is

“Bij de brainstorm dachten we: Mensen hebben
licht nodig, wat kunnen we doen?” Het eerste idee
was om kerstbomen met verlichting en versiering
te plaatsen in de winkelcentra in Deppenbroek,
Roombeek en Twekkelerveld. Het volgende idee
was om sterren van licht te maken boven de straat
waar de wegen de ‘Sterrenbuurt’ ingaan. “Alle bewoners zijn sterren die zich door deze tijd moeten
slaan.” De sterren zijn gebleven, de actie kreeg de
naam ‘Sterren in Noord.’ Op markante gebouwen
in de wijk sterren hangen is dit jaar helaas niet gelukt wegens tijdgebrek.

Wat er nog wel doorging was dat in Deppenbroek
de boom keurig netjes versierd is. “In Roombeek
en Twekkelerveld heeft het licht in de boom
gebrand. In Deppenbroek zijn een aantal sterren
opgehangen en een paar mensen hebben een
presentje gehad. Maar de actie heeft niet kunnen
brengen wat wij ervan hadden verwacht. De volgende kerstperiode aan het eind van dit jaar gaan
we het hopelijk nog een keer doen!“

Alles op slot

Bij de winkelcentra hebben kerstbomen van acht
meter hoog gestaan. “Er zijn sterren gemaakt die
mensen in de bomen konden hangen. Op de ster
kon men een telefoonnummer zetten en degene
die getrokken werd kon aangeven wie iets extra’s
verdiende.” Dit zou een kerstpakket van rond de 15
euro zijn, mogelijk gemaakt door de winkeliersvereniging. Verder was er een mailadres waarop men
zijn/haar verhaal kwijt kon, waarbij ook een kerstpakket te winnen was. Kinderen mochten kleurplaten bij buurtbewoners in de bus doen. Prismare
(Evert van de Beld) en Stadsdeelmanagement
(Marijke van Oostende) hebben vanaf het begin
meegedacht en Stadsdeel Noord heeft een deel
van de kosten betaald, net als Ondernemend
Roombeek.
“Alles was geregeld en toen belde meneer Rutte en
die zei: We doen de zaak op slot.” Vanaf toen zaten
de niet essentiële winkels dicht en dus konden de
kerstpakketten niet uitgedeeld worden.
Volgend jaar opnieuw

“De winkeliersverenigingen hebben alle drie
gezegd: Dit is een mooie actie, Dit gaan we
volgend jaar nog een keer doen. Vije hoveniers en
groenvoorzieningen aan de Pompstationweg was
gevraagd om alles professioneel uit te voeren. Zij
bewaren het materiaal en volgend jaar hoeven we
alleen de bomen te kopen. Opgetuigd wordt ie
neer gezet, stekker erin en alles is klaar. We hadden
het op zich allemaal geregeld, ook op het gebied
van communicatie, maar corona heeft bepaald dat
het niet doorging.”
14

15

wijk k r a n t n o o rd

wijk k r a n t n o o rd

HUIS VAN VERHAlEN
Het Huis van Verhalen aan de Roomweg 165c is, vanwege de coronamaatregelen, waarschijnlijk bij de
verspreiding van deze wijkkrant nog gesloten. Maar het Huis van Verhalen zou het Huis van Verhalen niet
zijn, als het niet zou blijven zoeken naar een manier om toch met vrijwilligers en bewoners van Enschede
Noord in contact te blijven.
Initiatief ‘emmertje soep’ wordt voortgezet

Omdat het, vanwege de coronamaatregelen, niet
mogelijk is om de wekelijkse buurtmaaltijd te
organiseren, is in 2020 het initiatief ontstaan om
via een ‘emmertje soep’ aan de deur, contact te
houden tussen vrijwilligers van de buurtmaaltijd en
bewoners van Enschede Noord. Dit initiatief wordt
ook in het nieuwe jaar voortgezet, totdat het weer
mogelijk is om de buurtmaaltijd te organiseren.
Elke maandag wordt de soep vers gemaakt en
door mensen van het team rondgebracht. De soep
wordt altijd bezorgd in nieuwe emmertjes. Woont
u in Enschede Noord en wilt u ook graag een
emmertje soep ontvangen? Opgeven kan via
openbuurtmaaltijd@gmail.com of
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 delen

Eind 2020 hebben vrijwilligers van het Huis van
Verhalen hun bemoedigende woorden door een
van onze vrijwilligers op het prachtige raam van
het Huis van Verhalen laten zetten. Loop eens langs
het raam en laat u inspireren en bemoedigen.
Wilt u uw bemoedigende woorden delen met uw
buurtgenoten? Stuur ze naar info@huisvanverhalenenschede.nl of deel ze op onze Facebookpagina.

RmT KOOPT 'HET WEEfSEl DER mENSHEID' VAN cARlIJN KINGmA
Met steun van het Mondriaan Fonds heeft Rijksmuseum Twenthe de tekening 'Het weefsel der mensheid'
van kunstenaar en cartograaf Carlijn Kingma verworven. 'Het weefsel der mensheid' is het meest recente
werk van Kingma en is t/m 9 mei te zien in de tentoonstelling 'Architectuur van het onzichtbare'.
Met kaarten van denkwerelden onderzoekt Kingma de vaak onzichtbare structuren, mechanismen en
organisaties die bepalen hoe we hier kwamen en laat ze zien waar we naartoe kunnen. De kaarten vol
metaforen en symboliek zijn een uitnodiging tot verwondering over en verdieping in sociaal-politieke
geschiedenissen, menselijke ambities en de grote ideeën van vroeger en nu. Kingma gebruikt de metaforische taal van de architectuur – torens en tunnels, pleinen en silo’s, bruggen en doolhoven – om haar
denkwerelden mee te bouwen.
In ‘Het weefsel der mensheid’ beschouwt Kingma de geschiedenis van de mensheid als het weven en
ontrafelen van sociale netwerken en structuren. ‘Het weefsel der mensheid’ is daarmee een verhaal over
de noodzaak van afhankelijkheid en samenwerking om te kunnen koersen naar een duurzame en
inclusieve toekomst.

16

17

wijk k r a n t n o o rd

wijk k r a n t n o o rd

WIE WAT WAAR
12 en 13 maart wordt NLdoet georganiseerd in
aangepaste vorm zodat de coronamaatregelen nageleefd kunnen worden. Het Oranje Fonds spoort
daarom deelnemende organisaties aan om zoveel
mogelijk online activiteiten te organiseren of buitenklussen aan te bieden. Aanmelden en ideeën
opdoen kan via nldoet.nl.

Er was eens… een sprookjesfabriek

De Museumfabriek is in de voorjaarsvakantie van
20 t/m 28 februari een betoverde plek waar
sprookjes tot leven komen. Kom kijken naar borrelende heksenbrouwsels tijdens de shows van Mad
Science, maak je eigen Prins(es) op de erwt of
Pinokkio marionet, leer hoe je je eigen sprookje
schrijft, luister naar een Twents sprookje of doe
mee aan de sprookjesspeurtocht en ga op zoek
naar verstopte parels, geheime boodschappen en
andere sprookjesachtige zaken. Het hele programma vind je op: demuseumfabriek.nl.

Oud Enschede op bierviltjes

De Historische Sociëteit Enschede Lonneker heeft
in samenwerking met Topviltjes tien foto’s van oud
Enschede op vierkante bierviltjes afgedrukt. De viltjes kosten 3,95 euro per pakje van 10 stuks. Ze zijn
te koop in Prismare, Atelier 2 op de 1e etage, elke
maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur en
elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op www.viltjesvanvroeger.nl

maak kennis met tekenen of zoek juist de verdieping bij de Tekenacademie

Werkzaamheden molenstraat

De werkzaamheden aan de Molenstraat duren nog
zeker tot oktober 2021. Op dit moment wordt gewerkt tussen het stadskantoor en de Noordmolen,
de tweede fase is van de Noordmolen tot aan de
Oldenzaalsestraat, de derde fase van de Raiffeisenstraat tot de Deurningerstraat. Er is voor gekozen
twee projecten gelijktijdig uit te voeren, zodat de
straat slechts één keer open hoeft: Er wordt een
warmtenet aangelegd door Ennatuurlijk en tegelijkertijd vervangt de gemeente de riolering.
De tekenacademie van Kaliber Kunstenschool is
geschikt voor zowel beginners als gevorderden.
Je werkt namelijk op je eigen niveau en tempo
onder begeleiding van een ervaren docent. Ben je
gek op tekenen en wil je er graag (nog) beter in
worden? Eind januari start de tweede module, waar
je ook als beginner gewoon kunt instromen.
De tien lessen staan in het teken van landschappen. Docent Han Kobes leert je kijken naar je
omgeving en helpt jou het beste uit jezelf te halen.
Start woensdag 27 januari, 9.30 uur, door Han
Kobes, op het Kottenpark in Enschede, 10 lessen:
196 euro. Meer informatie: www.kaliberkunstenschool.nl/korte-cursus. Mocht lesgeven door de
maatregelen rond corona nog niet mogelijk zijn,
dan zal er worden gekeken naar een ander startmoment.

Ik ben ik, groepsexpositie speciaal voor kinderen

Elk jaar organiseert Concordia een expositie speciaal voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Concordia
werkte een half jaar lang samen met een team van
kindercuratoren aan deze expositie. Deze Superrrkunstkids kozen kunstwerken, schreven zaalteksten, ontwierpen de flyer en geven rondleidingen
door de expositie. Alles aan de hand van het thema
‘ik’. In de expositie zijn doe-hoekjes gemaakt waar
kinderen (en hun begeleiders) een eigen kunstcatalogus kunnen maken. Ook kunnen ze er knutselen, een verzamelmapje maken en het spel ‘Alles
over mij’ spelen. Alle werken en knutselactiviteiten
zijn gericht op nadenken over ‘ik’; wie ben ik, hoe
sta ik in de wereld en hoe gaan kunstenaars daar
mee om? In de voorjaarsvakantie zijn er verschillende workshops die hier prachtig op aansluiten.
De expositie is te bezoeken tot en met 28 februari.
Meer informatie is te vinden op www.concordia.nl.

Klussen aanmelden voor Nldoet 2021

Het Oranje Fonds maakt het voor stichtingen en
verenigingen, die helpende handen kunnen
gebruiken, weer mogelijk om mee te doen aan de
grootste vrijwilligersactie van ons land. Dit jaar op
18
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PERmANENTE bEElDENROUTE

cUlTUURHISTORIScHE VOORWERP VOOR cOllEcTIE DE mUSEUmfAbRIEK

De stichting KunstenLandschap is druk bezig met een permanente beeldenroute in het natuurgebied van
Lonneker en omgeving.

Begin december 2020 ontving directeur Arnoud Odding een ca. 50.000 jaar oude schaaf en een kling
voor de collectie van De Museumfabriek. Joost Elbersen ontdekte deze oudste in Enschede gevonden
cultuurhistorische voorwerpen op de Usseler Es en schonk deze aan het museum.

Al twintig jaar houdt KunstenLandschap in het pinksterweekend een druk bezochte kunstroute door het
landschap in en om Lonneker. Twee jaar geleden kwam daar het initiatief bij tot plaatsing van permanente
kunstwerken in dit buitengebied, met als doel een kunstroute die het hele jaar bezocht kan worden.
De stichting heeft inmiddels een aantal permanente beelden geplaatst en er zullen er de komende maanden nog meer volgen. Het streven is de kunstroute te openen in september. In samenwerking met
Concordia wordt gewerkt aan een digitale catalogus.

Gereedschap Neanderthalers

Een kling is een soort afslag die door Neanderthalers gebruikt werd als mesje. Een schaaf werd
gebruikt om vleesresten te verwijderen van een
huid. De Neanderthalers trokken in de tijdsperiode
van 60 tot 40.000 jaar voor Christus met kuddes
dieren (mammoeten, steppewisenten e.d.) over het
steppelandschap van Twente. In Twente zijn ook
Neanderthalervoorwerpen gevonden in Mander
en Lonneker. Door de zichtbare gebruikssporen,
zoals een glans (platina) op de kling en schaaf is
het zeker dat het gebruiksvoorwerpen van de
Neanderthalers waren. Ook is te zien aan de voorwerpen dat ze gemaakt zijn door de Neanderthalers. Hiervoor werd een bepaalde techniek van
slaan gebruikt, waardoor je een typisch gleufje
krijgt, wat er heel anders uitziet dan wanneer
willekeurig met twee stenen tegen elkaar geslagen
wordt.

Directeur Arnoud Odding neemt de schenking van Joost
Elbersen in ontvangst (fotocredits: Annina Romita)

Presentatie Neanderthalers in Twente

De Museumfabriek heeft al een vuistbijl uit Mander
(uit de collectie van Oudheidkamer Twenthe) in
haar presentatie. Ook wil het museum graag de
Neanderthaler-gereedschappen uit Lonneker in
bruikleen krijgen om samen met de nu geschonken voorwerpen een gloednieuwe presentatie te
maken over Neanderthalers in Twente.

bruikleen

Ben Klein Nagelvoort van de AWN (Archeologische
Werkgemeenschap Nederland) afdeling Twente,
gaf op hetzelfde moment een kling in langdurige
bruikleen. Deze kling is ooit gevonden in de
omgeving van Enschede door een inmiddels overleden verzamelaar. De kling is ongeveer even oud,
echter nog niet gedetermineerd waar deze precies
gevonden is.

KOm mET UW IDEE! OOK IN 2021 IS ER WEER GElD VOOR UW bUURT
In de wijkkrant van oktober heb ik mij aan u voorgesteld: Marijke van Oostende, ondersteuner bij alles
wat te maken heeft met wijkbudgetten.
Voor 2021 zijn er weer nieuwe budgetten beschikbaar. Dus heeft u een goed idee voor prettig en veilig
wonen, vraag naar de mogelijkheden van een wijkbudget: wijkgeld voor de buurt. Ik denk graag met u
mee en geef desgewenst advies.
Hopelijk duurt het niet al te lang meer dat er sociale buurtactiviteiten mogelijk zijn. Toch blijft er genoeg
mogelijk voor wie iets moois wil ondernemen. Trafokasten laten beschilderen bijvoorbeeld met een
vrolijke print. Het geeft extra karakter aan de buurt en een glimlach bij bewoners en voorbijgangers.
Een buurtplein aankleden met fleurige beplanting, kunst of kindvriendelijk inrichten. Als er genoeg buurtgenoten achter uw plan staan is financiering met wijkbudget mogelijk.
Meer weten? Bel 06-287 533 93 met Marijke van Oostende of mail: m.vanoostende@enschede.nl.
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VIJf VRAGEN AAN …

Harm Jaap meinders, schrijver van ‘De avonturen van een pabo stagiair in zestig en één columns’
1. Hoe kwam je op het idee om columns te gaan schrijven over je ervaringen in de klas als pabo
student?

Toen ik in mijn derde jaar van de Pabo bij de kleuters mocht stagelopen, keek ik mijn ogen uit.
De kleuters waren heel vrolijk, nieuwsgierig en
(grappig) eerlijk. Ik besloot daarom al snel, om na
elke stagedag wat notities te maken wat er die dag
allemaal was gebeurd. Twee weekjes later zag ik bij
toeval een oproep van de HanzeMag van de
Hanzehogeschool Groningen. Ze zochten nieuwe
columnisten voor hun website. Ik schreef een
stukje over mijn eerste dag op stage en stuurde
dat op. Vervolgens kreeg ik binnen een uur een
reactie terug en was ik aangenomen om wekelijks
columns te gaan schrijven over het leven als pabostagiair.
2. Waar gaan de columns over?

De meeste columns gaan over de belevenissen als stagiair in het basisonderwijs en een enkeling over
het leven als student in Groningen en later ook in Enschede. Denk aan een struikelpolonaise door de
school tot aan voetbalplaatjes ruilen en van zoekgeraakte knuffels tot het oplossen van een muggenplaag.
In het basisonderwijs zitten natuurlijk veel structuur en routines, maar toch is elke dag weer anders en
ontstaan er veel leuke situaties. Vaak lok ik de leerlingen ook een beetje uit met (woord)grapjes. Zo haal
ik ze een beetje uit de sleur van de dagelijkse schoolvakken rekenen, taal en spelling. Een saaie schooldag
is denk ik een zeldzaamheid bij mij.
3. Hoe voelt het dat je columns nu in boekvorm zijn verschenen en waar kunnen belangstellenden het boek kopen?

Ik ben er super blij mee! In alle eerlijkheid heb ik er weleens over gefantaseerd, maar dat het ook haalbaar
zou zijn, dat had ik echt niet durven dromen. De Pabo van de Hanzehogeschool Groningen en het project
Regionale Aanpak Lerarentekort Groningen Stad & Ommeland hebben hier een groot aandeel in gehad.
Die hebben het financiële plaatje compleet weten te maken. We hebben zo rond de duizend boekjes
laten drukken, waarvan de meeste al zijn uitgedeeld. Maar ik heb er nog wel een paar liggen. Voor een
kleine vergoeding mogen belangstellenden er natuurlijk een komen ophalen. (Heeft u interesse? Stuur
een mail naar Wijkkrant Noord, dan sturen wij uw verzoek door aan meester Jaap.)
4. blijf je actief in het schrijven van columns nu je afgestudeerd bent?

Ik blijf zeker notities maken van wat ik nu als ‘werkende’ allemaal meemaak. Maar het voelt wel anders
nu ik fulltime werk i.p.v. twee dagen stagelopen. Je kunt moeilijk tegen de leerlingen en ouders zeggen
dat de rapporten maar even moeten wachten, omdat deze meester zijn column af wil hebben. Dus ik
ben soms nog zoekende naar tijd. En over zoeken gesproken, ik ben nog op zoek naar een platform waar
ik voor zou mogen schrijven! Dus als iemand iets weet, laat het de Wijkkrant Noord weten!
5. Tot de kerstvakantie was je werkzaam als meester van groep 4/5 op basisschool menkotoren in
Enschede Noord. Hoe is het je bevallen om als afgestudeerde leerkracht de eindverantwoordelijkheid voor een groep te hebben?

Dat is heel goed bevallen. Ik ben erg warm ontvangen en wanneer ik iets niet wist, werd ik erg goed geholpen door het team. Daarnaast kreeg ik enorm veel energie en enthousiasme van de leuke, grappige
en soms ondeugende leerlingen. Het was voor mij in ieder geval een hele waardevolle ervaring die ik
weer meeneem voor in de toekomst. Net als veel profvoetballers vaak beloven, zou een terugkeer in de
toekomst erg interessant zijn. Ik ben erg benieuwd, hoe ‘mijn’ leerlingen er over een paar jaar voor staan.
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Om TE bEWAREN

wijkkrant no o rd n0. 5 - o kto be r 2020

TENTOONSTEllINGSAGENDA

Alarmnummer (landelijk)
A.N.B.O. (Alg. Ned. Bond v. Ouderen)
Apotheek Deppenbroek
Beien
Bewonersplatform Mekkelholt:
bewonersplatform-mekkelholt.jouwweb.nl
Bewonersplatform Deppenbroek: info@wijkdeppenbroek.nl
Bureau Rechtshulp
Buurtcentrum ‘Het Kompas’
City Pastoraat: (ma-woe-vrij-za.: 13.00-17.00 uur. di-do: 10.00-17.00 uur)
Dierenmishandeling (meldnummer)
Dierenopvangcentrum "Enschede"
Dierenambulance
Domijn Woningcorporatie
GCC/Gemeente contact centrum (klachtenlijn)
Gezondheidscentrum Noord
Gemeente Enschede Stadskantoor
Het Goed Kringloopwinkel
Huurdersvereniging "Domijn" (Bewonersrijk)
Huisartsendienst Twente-Oost: (17.00-8 uur, weekends/ feestdagen)
Huisartsendienst Twente-Oost: (Waarneming)
Huis van Verhalen (info@huisvanverhalenenschede.nl)
Jeugdbibliotheek Prismare:
(Open: 9.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. Vrijd. alleen ‘s morgens)
Kindertelefoon (gratis tussen 14.00-20.00 uur)
K.B.O. (Kath. Bond v. Ouderen)
Livio algemeen nummer (24 uur per dag bereikbaar)
Livio maaltijdservice
Maatschappelijke Dienstverlening
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg
Menzis (24.00 uur bereikbaar)
Milieupolitie (voor zwerfvuil etc.)
Nazorg Vuurwerkramp
Ouderentelefoon (dag en nacht)
P.C.O.B. (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
Prismare
Power Noord
RIBW-team Deppenbroek / Enschede Noord (Meeuwenstraat 160)
Service Centrum Noord / Stadsdeelmanagement
Storingsnummer Gas en Stroom
SOS Tel. Hulpdienst Oost-Nederland (dag en nacht)
Stichting Welzijn Ouderen
Thuiszorg / Wijkverpleging / Gezinsverz. ‘Noord’
TV Enschede FM
Twente Milieu huisvuil
Vrijwilligers 053 www.vrijwilligers053.nl (info@vrijwilligers053.nl)
Wijkagent ‘Noord' en Politiemeldkamer (dag en nacht)
Wijkkrant redactie-secretariaat
Ziekenhuis M.S.T.

tel. 112
tel. 0348 466666
tel. 433 68 00
tel. 737 02 68
tel. 480 19 19
tel. 435 04 56
tel. 430 61 90
tel. 144
tel. 432 34 36
tel. 06 534 210 66
tel. 0900 335 0 335
tel. 481 76 00
tel. 435 16 15
tel. 481 81 81
tel. 433 29 44
tel. 477 79 80
tel. 088 555 11 88
tel. 0900 431 33 33
tel. 431 62 88
tel. 434 81 39
tel. 0800 04 32
tel. 432 34 32
tel. 0900 9200
tel. 0900 9200
tel. 435 33 53
tel. 475 57 55
tel. 485 31 00
tel. 481 58 58
tel. 481 81 81
tel. 0900 6080100
tel. 476 06 61
tel. 475 74 55
tel. 737 02 81
tel. 432 54 55
tel. 481 70 98
tel. 0800 90 09
tel. 0900 07 67
tel. 432 01 22
tel. 0900 9200
tel. 432 75 27
tel. 852 01 11
tel. 06 245 428 60
tel. 0900 88 44
tel. 435 88 08
tel. 487 20 00

In verband met de maatregelen rond het coronavirus moet men vooraf online tickets reserveren voor
gewenste dag en tijdstip.
Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129-131)
t/m 31 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: 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 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.
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,
de Xylotheek van Lodewijk Napoleon (houtverzameling in boekvorm), De biggetjes van Toon Tankink
(over radioactieve straling), De kunst van het verleiden (over ijdelheid), Kijk, teken & zie (een studieus
tekenatelier).
In de voorjaarsvakantie van 20 t/m 28 februari is de Museumfabriek omgetoverd in de Sprookjesfabriek
met allerlei activiteiten rond sprookjes. Zie de website voor het programma.
In de makerspace is een uitgebreid programma met workshops, demonstraties en activiteiten voor de
hele familie. Het volledige programma is te vinden op www.demuseumfabriek.nl
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)
TETEm Kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
t/m 7 maart: The factory of Electric Dreams; een hybride tentoonstelling ontwikkeld door Mary Ponomareva waarin een symbiose tussen mens en robot de nieuwe levensvorm is.
Vanaf 16 maart start een serie van drie lablearning@Home webinars rond het thema ‘Wearables
maken’, waarbij deelnemers een programmeerbare linnentas of heuptas ontwerpen en maken. Houd de
website in de gaten voor meer informatie! 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 pagina 'Om te bewaren' zullen we niet in elke wijkkrant in 2021 plaatsen, dus wilt u de
pagina bewaren, knip deze dan uit!
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