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NIEUWS IN HET KORT
• Arjan Hof is de nieuwe voorzitter van voetbalclub Achilles, hij wil bouwen aan een solide toekomst voor
de club. Een hele uitdaging nu door corona een deel van het verenigingsleven stil is komen te liggen!
• Wijkregisseur Chantal Euverman heeft in januari afscheid genomen van stadsdeelmanagement Noord.
Zij gaat nu aan de slag als coördinator Duurzaamheidsinitiatieven in Losser.
• Tennis- en padelvereniging Topspinners aan de Savornin Lohmanlaan breidt het aantal padelbanen verder uit. Na de drie banen die in 2017 werden aangelegd, is vergunning verleend voor de aanleg van nog
eens twee banen.
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NIEUWE WIJKREGISSEURS bIJ STADSDEElmANAGEmENT NOORD

Wijkregisseur Chantal Euverman vond een mooie, nieuwe uitdaging bij de gemeente Losser. Haar opvolgster is Eva Lulof. Haar wijken zijn Mekkelholt, Deppenbroek en het dorp Lonneker. Eva was al werkzaam
binnen de gemeente Enschede. Wijkregisseur Manon Jannink is met zwangerschapsverlof en ‘haar’ wijk
Twekkelerveld neemt nieuwe wijkregisseur Kaz Wesseloo onder zijn hoede, met daarnaast de wijken
Walhof-Roessingh en Bolhaar.
Zij stellen zich graag aan u voor:
Hallo! Ik ben Eva Lulof en ik ben op 15 februari gestart als wijkregisseur in Noord. Ik ben wijkregisseur
van de wijken Mekkelholt, Deppenbroek, Roombeek en ook het dorp Lonneker. Hiervoor werkte ik bijna
zes jaar met plezier in het Wijkteam van Enschede. Het werken in de gemeente en de maatschappelijke
thema’s die spelen in Enschede zijn mij dus niet vreemd. Ik woon zelf in Borne, samen met mijn partner
en mijn twee zoontjes. Ik houd veel van sport (kijken) en ga graag uit eten.
Ik heb erg veel zin in mijn nieuwe functie als wijkregisseur! Mijn mailadres is: E.lulof@enschede.nl.
Mijn naam is Kaz Wesseloo en op 1 februari ben ik gestart als nieuwe wijkregisseur in stadsdeel Noord.
Binnen dit stadsdeel zal ik mij vooral gaan bezighouden met de wijken Twekkelerveld, Walhof- Roessingh
en Bolhaar. Aan de Universiteit in Enschede heb ik een studie Bestuurskunde gevolgd. Na een aantal jaren
in de commerciële sector gewerkt te hebben, was ik op zoek naar meer maatschappelijk betrokken werk.
In mijn functie als wijkregisseur denk ik dat ik dit perfect gevonden heb. In mijn vrije tijd ga ik (als het
weer kan) bij thuiswedstrijden van FC Twente op de fiets naar het stadion, ik heb een seizoenkaart samen
met mijn vader. Verder maak ik als binnenstadbewoner graag gebruik van alle faciliteiten die de Oude
Markt te bieden heeft. Ik ben een muziekliefhebber en loop ook graag een stukje hard.
Ik kijk uit naar een mooie tijd in stadsdeel Noord! Mijn mailadres is: k.wesseloo@enschede.nl
Voor meer nieuws en informatie over stadsdeel noord zie: https://www.enschede.nl/noord.
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HERINRIcHTING fAZANTPlEIN

VIJf VRAGEN AAN …

In de vorige wijkkrant heeft u kunnen lezen van de oplevering van 76 appartementen en 9 eengezinswoningen aan het Fazantplein. Nu gaat de gemeente aan de slag met het plein. De kosten van de herinrichting van het plein worden gedeeld tussen de gemeente en de woningcorporaties De Woonplaats en
Domijn. Het ontwerp is ontstaan in samenspraak met omwonenden.

Naz Ergin (13), de nieuwe junior stadsdichter van Enschede, leerling van groep 8 van de Anna van
burenschool
1. Hoe kwam je op het idee om mee te doen aan de verkiezing van junior stadsdichter?

We deden als klas mee aan de verkiezingen. Iedereen uit mijn klas heeft dus een gedicht geschreven.
Maar ik vind het ook leuk om aan dit soort dingen mee te doen, dus ik zou misschien ook mee hebben
gedaan als ik erover hoorde.
2. Hoe was het toen je hoorde dat jij de junior stadsdichter was geworden?

Ik was verrast en blij om te horen dat ik de junior stadsdichter was geworden. Het was wel anders via
skype. Je zat thuis, dus werd je niet zo zenuwachtig als je bijvoorbeeld moest praten.
3. Hoe reageerden je ouders en je vrienden en vriendinnen?

Mijn familie was heel trots en blij voor me en van mijn vrienden kreeg ik allemaal berichten waarop ze
me feliciteerden. Mijn familie uit Turkije heeft ook gebeld.
4. Je woont nog maar drie jaar in Nederland. Hoe heb je zo snel en goed Nederlands geleerd?

Autoluw en wadi’s

Het wordt een autoluw gebied en zal in de eerste plaats een verblijfsgebied voor de omwonenden worden
met veel groen en een zitrand langs de centrale wadi. Door klinkers in plaats van asfalt krijgt de automobilist het gevoel te gast te zijn. Het regenwater van de daken en de verharding wordt straks opgevangen
in meerdere wadi’s. Ze zorgen ervoor dat de grondwaterstand niet te ver kan stijgen, zodat er geen
wateroverlast ontstaat. Doordat er minder regenwater via de riolering wordt afgevoerd, komt er ruimte
voor het afvoeren van water uit andere gebieden. Daarmee helpt de herinrichting ook om wateroverlast
op andere plekken te verminderen.
Veel groen

Doordat het plein veel groener wordt, daalt bovendien de temperatuur op het plein in de zomer. De gevarieerde beplanting met bloemrijk grasland en verschillende boomsoorten zorgt er tevens voor dat een
bijdrage wordt geleverd aan de biodiversiteit in de stad. De Moutlaan wordt doorgetrokken met een
fietspad langs de speeltuin, zodat er een betere verbinding tussen Roombeek en Mekkelholt ontstaat.

Als je in een ander land woont, moet je die taal wel leren, maar bij mij ging de procedure sneller. Misschien
kwam het omdat ik veel boeken lees, of misschien door iets anders. Maar ik heb nog steeds wel moeite
met lidwoorden.
5. Wat wordt er van jou verwacht als junior stadsdichter van Enschede?

Ik moet minimaal zes gedichten schrijven. Sommige daarvan zijn opdrachten, voor bijvoorbeeld de
dodenherdenking. Ik mag ook uit mijn eigen wil gedichten schrijven. Soms moet ik optreden voor publiek.
De gedichten die ik heb geschreven moet ik naar de stadsdichter sturen.
Het winnende gedicht:

Een Boek
Duizenden woorden op een pagina,
Een totaal andere wereld,

Speeltuingebouw

Een onderdeel van de plannen is tevens de verplaatsing van het speeltuingebouw naar de zijde van het
Fazantplein. Het ontwerp van het nieuwe speeltuingebouw is in grote lijnen gereed en wordt naar
verwachting dit jaar gerealiseerd. Het kunstwerk De Trommelslager, dat eerder midden op het Fazantplein
stond, wordt teruggeplaatst bij de nieuwe ingang van de speeltuin.

Alles is mogelijk.

De werkzaamheden aan het plein zullen naar verwachting tot eind mei duren en de bomen worden in
het najaar geplaatst.

Spanning, fantasie, romantiek in een verhaal,

Weg van de slechte gebeurtenissen,
Omhuld door stilte en rust,
Het kan allemaal.
Verdwijn in de woorden,
Verdwijn in het verhaal,
Verdwijn in je fantasie,
Naar een andere wereld op bezoek,
Een boek.
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mEER bElEVING VOOR clIËNTEN VAN DE WIElEWAAl
Hoe een kale gang in Aveleijn een belevingsoord wordt

? Door Titia van Hooijdonk

Van woonplekken waar ouderen met een verstandelijke beperking en in enkele gevallen ook dementie
wonen, verwacht je dat er iets te beleven valt. De kale brede gang van Aveleijn locatie De Wielewaal aan
de Waalstraat voldeed hier totaal niet aan. Bovendien bracht de gang verwarring omdat alles zo op elkaar
leek. Maar de oplossing is in zicht: een aantal studenten van Saxion zet in samenwerking met cliënten en
medewerkers van Aveleijn een interactief belevingsconcept op.
Het belevingsconcept in de gang wordt op een innovatieve manier gebruikt, zodat het bijdraagt aan het
welzijn van cliënten. Overprikkeling is weggenomen doordat de akoestiek goed is en het welzijn wordt
verder verhoogd doordat cliënten zich kunnen ontspannen, kunnen bewegen en iets kunnen beleven.
De studenten van Saxion hebben het belevingsconcept op verschillende manieren uitgewerkt: cliënten
kunnen ontspannen door natuurbeelden te bekijken en door plaats te nemen in een akoestische stoel,
waarbij ze volledig afgesloten zijn voor prikkels van buitenaf en ze alleen geluid en beelden tot zich
hoeven nemen waar ze zelf voor kiezen. Ze beleven dingen door te luisteren naar wondertelefoons met
liedjes en verhaaltjes en door te bewegen langs de belevingswand die je het gevoel geeft dat je door de
Efteling fietst. De aansprekende kleuren die te zien zijn kunnen zowel rust als beleving brengen.
Op een locatie in Losser en in De Wielewaal is een proefopstelling gemaakt die goed bevalt. Als de cliënten bijvoorbeeld naar de wondertelefoons luisteren, zien medewerkers ze soms stralen met een twinkeling
in hun ogen. Bij ontwerp en testen werken studenten, medewerkers en cliënten samen, hierbij is het mooi
om te zien dat studenten en cliënten nieuwsgierig naar elkaar zijn.
De uiteindelijke test van het belevingsconcept is in De Wielewaal. Ongeveer in april worden definitieve
keuzes gemaakt of dit concept ook op andere locaties zal worden uitgevoerd.

6

7

wijk k r a n t n o o rd

wijk k r a n t n o o rd

NIEUWS VAN bUURTHUIS bEIEN

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

buurthuis beien in het nieuwe jaar

Wist u dat….

De laatste loodjes wegen echt het zwaarst. Nog
steeds mag er niet zo veel. Ook Beien is nog gesloten. De hulpverlenende instanties die in het
pand van Beien een ruimte huren, zijn wel gewoon
bereikbaar. Je moet dan eerst een afspraak maken.
Achter de schermen wordt echter superhard gewerkt aan toekomstige activiteiten, aan onderhoud
van het gebouw en aan samenwerking met andere
organisaties waar iedereen, en vooral de hele wijk
veel voordeel van zal hebben. De nieuwe keuken is
helemaal klaar en ziet er glanzend professioneel
uit. Nieuwe plannen worden gesmeed en cursussen voorbereid. Wij staan te popelen om weer te
beginnen. Weet u nog een leuke activiteit? Laat het
ons vooral weten.

· Na de voltooiing van het Tiny Forest en de keuken, nu ook binnen in het pand verbeteringen worden aangebracht…
· Dat Beien op deze manier een steeds betere en
veiliger omgeving voor iedereen creëert…
· Dat buurtbewoners hier dan nog gemakkelijker
projecten kunnen opzetten en activiteiten kunnen
ontwikkelen…
· Dat we altijd nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken..
· Dat we ook op zoek zijn naar vrijwilligers die coördinerende functies op zich kunnen nemen…
· Dat we daarmee met z’n allen een prachtig centrum in de wijk kunnen creëren
· Dat we niet kunnen wachten om iedereen weer te
zien!!

Valentijn 2021

Buurthuis Beien
Meeuwenstraat 160
7523 XZ Enschede info@beien.nl

In het nieuwe jaar zijn we begonnen met allereerst
een uitgebreid jaarverslag van het afgelopen jaar.
En dan blijkt dat er, ondanks de coronamaatregelen, toch waanzinnig veel is gebeurd en er veel
leuke corona-proof activiteiten hebben plaatsgevonden. Lopende projecten zijn afgerond zoals de
keuken en het Tiny Forest.
We zijn het nieuwe jaar maar meteen goed gestart
met een Valentijn actie: bij de deelnemers werd
een leuk knutselpakket rondgebracht waarmee
kinderen een mooi Valentijnhart konden knutselen.
Dat is enthousiast ontvangen en we hebben erg
leuke foto’s van de werkjes ontvangen.

Volg ons op: Facebook: buurthuis beien, Instagram:
buurthuis_beien, Tiktok: Beienxl

De werkplaats in beien

De werkplaats van Beien is geopend op afspraak.
U kunt mailen voor een afspraak wanneer u een
fiets wilt laten repareren of een andere dringende
reparatie heeft. Er wordt dan met u besproken
wanneer u uw fiets of apparaat kunt langsbrengen
8
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KINDERbOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

boerderij heeft koude goed doorstaan

Goede hoop

Het was bitter koud in februari. De dieren hebben
het gelukkig goed doorstaan. Voor de beheerders
was het zwaar. Erf en paden moesten worden vrijgemaakt van de sneeuw. Het was zeulen met zware
kruiwagens met voer, balen hooi en mest. Dit was
enorm zwaar. Veel extra voer werd er gegeven. Dieren bleven in hun verblijven, wachtend op betere
tijden. Het was een ware winterwereld die stevig en
spontaan was neergedaald op het werkterrein. Niet
eerder heeft de boerderij zoveel sneeuw gehad.

In 2020 hebben slechts 21.300 mensen de kinderboerderij kunnen bezoeken. Dat is een kwart van
het aantal dat normaal de boerderij bezoekt en
daarmee een dieptepunt in de historie van de kinderboerderij. De boerderij was vele weken dicht of
enkel door de week open. Naarstig wordt uitgekeken naar de eerste bezoekers. De boerderij hoopt
dat dan de kippen ook weer los mogen. Zij moeten
nog steeds binnenblijven vanwege de dreigende
vogelgriep. Wat dat betreft kan 2021 alleen maar
beter worden. Het blijft volhouden.

lente in zicht

De winter is vergangen. Van de ene week op de andere diende het voorjaar zich aan. Beheerders zijn
meteen aan de slag gegaan met de herstelwerkzaamheden aan de weiden. Op de tussenweide is
grond aangebracht rondom de geitenschuur en
nieuw gras ingezaaid. Ook het terrein van het
nieuwe natuurbelevingspad is geëgaliseerd en van
nieuw gras voorzien. Nieuwe beplanting wordt
aangebracht en vogelhuisjes opgehangen. Zoveel
mogelijk klaar voor de heropening!
boerderij in groenzone

Veertig jaar heeft de kinderboerderij aan de rand
van de stad gelegen. Daarvan is steeds minder
sprake. Afgelopen jaren is de nieuwe woonwijk
’t Vaneker steeds meer zichtbaar geworden. Zelfs
aan de Brandemaatweg zijn nu de eerste huizen
verrezen. Het karakter van de stadsrand verandert
hiermee. Het wordt steeds meer een groenstrook
in de stad, met bijna stadsparkachtige trekken. Dit
vraagt om een hogere beeldkwaliteit van het landschap dan voorheen, zonder rommelige aanblik.
Als eigenaar/beheerder van 4,5 ha terrein is de
stichting zich hiervan zeer bewust en besteedt er
veel aandacht aan om met medegebruikers en beschikbare middelen, het landschap er goed uit te
laten zien.
10
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OmZIEN NAAR ElKAAR AlS bUREN
Het bewonersplatform Deppenbroek heeft gezocht naar een blijk van ‘omzien naar elkaar als buren’ in
de buurt.

Een van de initiatiefnemers Martin van Rijs zegt hiervan: “Het ging ons met name om de extra kwetsbaren
die het in deze lastige tijd zwaar hebben, bewoners die min of meer opgesloten zijn in hun eigen gebouw
en appartement, zoals de bewoners van De Wielewaal en de Ariënsstaete. Voor alle wooneenheden in
beide vestigingen hebben we door bloemist De Jong, gevestigd in het winkelcentrum Deppenbroek, als
verrassing een mandje laten maken, gevuld met fleurige voorjaarsbloeiers.”
Op het begeleidende kaartje stond de tekst: Met dit plantenbakje willen we aan je laten weten dat de
bewoners van Deppenbroek aan je denken. In gedachten zijn we samen ook in deze onzekere tijden.
Samen hopen we dat de wereld er snel weer een stukje zonniger, fleuriger en vrolijker uitziet! Blijf sterk,
blijf gezond.
Martin van Rijs: “De mandjes zijn ondertussen coronaproof afgeleverd en hebben hun plekje bij de
inwoners gevonden. Wij hebben hierop al veel hartverwarmende reacties vanuit beide huizen mogen
ontvangen.”

HElP OUDEREN mET HUN fINANcIËlE ADmINISTRATIE
In Enschede zijn veel mensen die hun administratie of geldzaken niet op orde hebben, maar die met een
tijdelijk steuntje in de rug geholpen zijn en daarna zelf weer verder kunnen. Dat steuntje is gratis en vrijblijvend beschikbaar via Humanitas Twente. Humanitas zoekt daarom mensen met kennis op administratief of financieel gebied die als vrijwilliger aan de slag willen om mensen te helpen hun geldzaken op
orde te krijgen.
Een van de thuisadministratie vrijwilligers vertelt over haar ervaring. “Toen ik voor het eerst bij een mevrouw kwam, zijn we begonnen met alle post te openen en de financiële situatie in kaart te brengen.
Dat was een pittige klus, ze bleek hier en daar achter te lopen met betalingen. We hebben schuldeisers
gebeld en geprobeerd met hen een betalingsregeling overeen te komen. Ze moet nu een paar maanden
rondkomen van een klein bedrag per week, dus we hebben van alles gedaan om te kijken waar ze recht
op heeft. Zo mag ze nu bijvoorbeeld wekelijks naar de Voedselbank. Voor mezelf als vrijwilliger geeft het
een kick om orde in de chaos te brengen en dingen voor de ander voor elkaar te krijgen.”
Wilt u meer weten over thuisadministratie vrijwilligerswerk bij Humanitas Twente? Bel of mail met Mariella
Scholten, coördinator Thuisadministratie: 074 243 77 33 / 06 126 25 200, thuisadministratie.twente@humanitas.nl, of kijk op website: www.sterkesamenleving.nl.
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HUIS VAN VERHAlEN
Het Huis van Verhalen aan de Roomweg 165c is vanwege de coronamaatregelen, op het moment van
schrijven van deze bijdrage, helaas nog steeds gesloten. Maar het Huis van Verhalen zou het Huis van
Verhalen niet zijn, als het niet zou blijven zoeken naar een manier om met vrijwilligers en bewoners van
Enschede Noord in contact te blijven.
muffin actie voor bewoners van Enschede
Noord

Naast het ‘emmertje soep’ is het Huis van Verhalen
nu met een muffin actie gestart. De muffins worden besteld bij De Lunchkamer in Roombeek, om
zo ook de lokale ondernemers in deze moeilijke
tijden te steunen. De individueel verpakte muffins
worden samen met een flyer over het Huis van Verhalen aan bewoners uitgedeeld. Mensen krijgen
twee muffins. Een voor de ontvanger en een om
weg te geven. Zo hoopt het Huis van Verhalen bij
te dragen aan de verbinding in de buurt.
Initiatief ‘emmertje soep’ wegens succes voortgezet

Dit initiatief van het Huis van Verhalen, dat door
het team van de buurtmaaltijd wordt verzorgd,
blijft een welkom alternatief voor de immens
populaire buurtmaaltijd. 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.

AUTOmAATJES ZOEKT NIEUWE cHAUffEURS
AutoMaatjes, een initiatief van de ANWB en Alifa, is een taxidienst door vrijwilligers, die met hun eigen
auto mensen van A naar B brengen. Kosten: 30 cent per gereden kilometer. Heel handig in deze tijd voor
een ritje naar bijvoorbeeld de vaccinatielocatie, voor mensen die geen vervoer hebben. AutoMaatjes kan
i.v.m. de toegenomen vraag nieuwe chauffeurs gebruiken! Voor meer informatie of aanmelding: 053 432
01 22 of alifawelzijnsenioren.nl.

GROEN IN JE bUURT? ZO DOE JE DAT!
Steeds meer mensen en organisaties steken de handen uit de mouwen om hun directe woon- en leefomgeving te vergroenen. Dat is hard nodig! Door de klimaatverandering en verstening loopt de biodiversiteit in steden en dorpen hard achteruit. Ook wateroverlast en hittestress komen steeds vaker voor.
In de online sessie ‘Groen in je buurt? Zo doe je dat!’ geeft Natuur en Milieu Overijssel inspiratie en praktische tips om zelf in je buurt aan de slag te gaan. Samen de mouwen opstropen voor meer groen is niet
alleen goed voor de natuur, maar kan ook heel gezellig zijn. Ga samen met je buren de straat vergroenen
of een bloemenlint voor wilde bijen en insecten aanleggen. Interesse? Meer informatie is te vinden op
www.groenbezig.nl.
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WIE WAT WAAR
Naschoolse sport- en spelinstuiven

De luisterlijn bereikbaar op nieuw telefoonnummer 088 0767 000

Het was vanwege coronaregels enige tijd onzeker,
maar Sportaal ziet nu weer kans om naschoolse activiteiten aan te bieden voor basisschoolkinderen.
Er is een programma samengesteld voor alle wijken in de stad. De sport- en spelinstuiven vinden
plaats op schoolpleinen of speelplekken. Maximaal
dertig kinderen kunnen meedoen. Bij regen gaan
de activiteiten niet door. Aanmelden is noodzakelijk via Enschedeactief.nl.

Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe
telefoonnummer 088 0767 000. Reden voor de
overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de
hoge kosten van het 0900-nummer. Een 088-nummer is nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn.
Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer
betaalt de beller – net als bij het oude telefoonnummer – alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor
mensen die behoefte hebben aan een anoniem
gesprek of een luisterend oor. Hoewel de Luisterlijn
ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog
9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een
luisterend oor en geven even dat steuntje in de
rug.

Nieuwe Wunderkammer in De museumfabriek

Dit voorjaar wordt in de Museumfabriek een
nieuwe Wunderkammer opgeleverd over Rampspoed. Verschillende rampen komen aan de orde:
van de stadsbrand in 1862 tot de huidige coronapandemie, met extra veel aandacht voor de vuurwerkramp in 2000.
beeldbellen met kwetsbare en eenzame Enschedeërs

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het
OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10. OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, geven uitleg over
reizen met trein en bus. De maandelijkse inloopspreekuren zijn helaas i.v.m. corona tot nader order
geannuleerd. Met uw vragen over het gebruik van
het OV kunt u wel terecht tijdens de verruimde bereikbaarheidstijden van het telefonisch spreekuur:
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur,
maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur.
Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Present Enschede is gestart met een nieuwe actie
‘Beeldbellen’. Contact is voor ieder mens belangrijk, maar helemaal voor kwetsbare mensen. Vaak
hebben zij geen netwerk om op terug te vallen en
spreken alleen met hun hulpverlener. Present Enschede koppelt vrijwilligers aan mensen die door
hun hulpverleners worden aangedragen. Er vinden
drie gesprekken plaats via Whatsapp, Teams of
Skype, maar gewoon bellen kan ook. De stichting
heeft gesprekskaarten die gebruikt kunnen worden, maar er kan ook een verhaal worden voorgelezen of een spelletje worden gedaan. Kijk voor
meer info op: stichtingpresent.nl/enschede.
Zin om mandoline te leren spelen?

Ook toe aan muziek na de lockdown? Zodra het
verantwoord is en de coronamaatregelen het toelaten, wil het Twents Mandoline- en Gitaarorkest
(TMGO) een korte kennismakingscursus mandoline
organiseren. Een mandoline bespeel je met een
plectrum. De stemming is echter als die van een
viool. Wie ooit gitaar of viool heeft gespeeld, zal
niet veel moeite hebben met dit instrument. Maar
ook diegene die nog nooit een instrument heeft
gespeeld is welkom. Het betreft een korte kennismakingscursus mandoline van drie lessen. Indien
mogelijk in voorjaar 2021. Instrumenten zijn gedurende de cursus te leen van TMGO. Kosten: drie lessen voor 25 euro. Voor meer informatie: mail naar
esther@tmgo.nl of app naar 06-443 701 88 (Leo
van Rutte, docent). Mocht je na de cursus enthousiast zijn en meer willen? Dan kan dat met een vervolgcursus van zes lessen.
18

19

wijk k r a n t n o o rd

wijk k r a n t n o o rd

mEESTER RUZIE

column van Jaap meinders, leerkracht basisonderwijs

08-12-2020

Graag stel ik me aan u voor:

Mijn naam is Carlinde Schoonen. Sinds 3 jaar werk ik als Klassiek
Homeopaat en houd ik praktijk in het noorden en zuiden van
Enschede. Ik werk vanuit een holistische visie, waarbij ik de diverse factoren die bijdragen aan de oorzaak en instandhouding van een aandoening meeneem in de behandeling. Homeopathie maakt gebruik
van natuurlijke stoffen, zorgvuldig op u als individu afgestemd. Ze
geven geen bijwerkingen.
Op mijn praktijk is iedereen welkom, ongeacht de leeftijd. Klachten waarmee mensen komen zijn heel
divers en kunnen zowel fysiek als mentaal van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw spijsvertering, spieren
en gewrichten, longen en KNO-gebied, (blijvend moe na) Pfeiffer en hormonale klachten (zoals de overgang). Ik behandel ook mensen met psychische problemen en onverklaarbare klachten, zoals chronische
vermoeidheid of pijn.
Meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking! Tel: 0634063057 Website:
www.homeopathie-aarderijk.nl

bIblIOTHEEKlEDEN KUNNEN GRATIS ONlINE cURSUSSEN VOlGEN
Leden van de Bibliotheek Enschede kunnen sinds
1 februari 2021 online cursussen volgen. Gratis en
op elk moment! Er is keuze uit meer dan 160
online cursussen op het gebied van bijvoorbeeld
communicatie, persoonlijke kracht, taal en commerciële vaardigheden. Bibliotheekleden kunnen
de cursussen volgen via de Bibliotheek op de leerplatforms van twee professionele aanbieders
Soofos en Goodhabitz. De online cursussen en een
uitleg hoe het werkt zijn te vinden op bibliotheekenschede.nl/cursussen.

Op een van mijn laatste dagen voor groep 4-5 is weer genoeg te
beleven. Voor mij ligt nog een hoop administratie en opruimwerk in
het verschiet, maar voor de leerlingen staat hun favoriete gymles klaar:
apenkooi. Na een klein uurtje druppelen de eerste leerlingen het klaslokaal weer binnen. Met flinke rode wangen en een lichte paniekstem
zegt Daniëlle opeens: ‘’Meester, Dirk en Patrick hebben ruzie gekregen
en nu zit Dirk op de grond in de gang te huilen! Hij is volgens mij verdrietig omdat Patrick heeft gezegd dat hij zijn vriend niet meer is!’’
Van binnen zucht ik even diep, maar naar buiten toe reageer ik al snel
koeltjes: ‘’En waar is Pat… Oh, ik zie het al, die zit al aan zijn tafel. Mooi.
Duidelijk verhaal Daniëlle. Dank!’’ Er valt een stilte en dan vraagt ze:
‘’En Dirk nu dan?’’ ‘’Oh, laat die maar even uithuilen, die komt vanzelf
wel weer opdagen… of niet.’’ Lichtelijk verbouwereerd loopt Danielle
weer naar haar plaats.
Vijf minuutjes later zit heel groep 4 en 5 boterhammetjes te eten; mét of zonder korsten en mét of zonder
etiquette. Ik zit daar een beetje tussenin. Ik eet mijn korstjes altijd keurig op, maar heb soms wel de
neiging om met halfvolle mond te praten, als ik bijvoorbeeld een leerling moet corrigeren. Dat laatste
gebeurt nu weer eens: ‘’Hmmwh jonge…slik…eh jongens en meisjes, ik ga even op de gang een praatje
doen, eet rustig door, dan gaan we daarna naar buiten! Patrick kom jij ook even mee?’’ Samen met Patrick
ga ik naast Dirk op de grond zitten.
‘’Dirk, ik heb gehoord dat er ruzie was ontstaan na de gymles. Klopt hè?’’ Dirk kijkt sip naar beneden en
knikt. ‘’En nu wil Patrick jouw vriendje niet meer zijn. Klopt hè?’’ Dirk knikt en heeft zijn hoofd nu tussen
zijn knieën gemanoeuvreerd. Ik kijk naar Patrick en ik weet genoeg. Patrick is een lieve jongen, een allemansvriend. Hij blijft eigenlijk nooit lang boos op iemand. Ik knipoog naar Patrick en zeg tegen Dirk:
‘’Volgens mij wil Patrick iets tegen jou zeggen!’’ ‘’Dirk, ik wil wel weer vrienden zijn hoor!’’. Dirk’s hoofd
gaat in slow motion onder zijn knieën vandaan en ik zie een twinkeling in zijn ogen. ‘’Maar meester! Mag
ik dadelijk dan wel keeper zijn?’’ vraagt Patrick er gauw achteraan. Nog voordat ik kan antwoorden vraagt
Dirk precies hetzelfde. ‘’Dat is goed jongens! Maar nu geen ruzie meer maken hè!’’ ‘’Nee hoor meester!’’
en ze rennen gauw naar binnen om snel hun boterham op te eten. Want: Heb je je broodtrommeltje niet
leeg? Dan mag je niet voetballen en dat is nu juist één van de topprioriteiten (om met Arjen Lubach termen te spreken).
Een snelle hap later, loop ik tevreden met de klas naar buiten. Vorig jaar was ik aan dit akkefietje ongetwijfeld meer tijd kwijt geweest. Dan was ik direct van mijn stoel gesprongen, wanneer Danielle over de
ruzie kwam praten. Maar nu ik steeds meer ervaring heb gekregen en fulltime voor deze groep sta, kan
ik beter bepalen wat ik het beste kan doen om dit soort brandjes te blussen. Dat is ook wel nodig, wanneer
je een combinatieklas van dertig stuiterballen, macho’s en prinsesjes hebt. Tijd in het onderwijs is en blijft
helaas nog erg schaars!

Het stimuleren van ‘een leven lang ontwikkelen’
voor volwassenen is een belangrijke maatschappelijke taak van de Bibliotheek. In deze pilot van een jaar
wordt onderzocht hoe het aanbod van online cursussen zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en
behoeften van bibliotheekleden. De online cursussen zijn een mooie aanvulling op de duizenden e-books,
luisterboeken, digitale tijdschriften en informatiedatabanken, zeker in deze coronatijd.
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bUURT SNOEIT lEIlINDEN

? Door Henk Veerbeek, bewoner van de Zwaluwstraat

Al ruim 25 jaar snoeien de buurtbewoners aan de Zwaluwstraat in Enschede Noord de leilinden in hun
straat. Dit jaar was zaterdag 20 februari de ‘knip’middag. Wat later dan in voorgaande jaren, want de
plotselinge winter had het snoeien van de bomen vertraagd.
De straat telt elf woningen en alle buren helpen mee. Deze jaarlijkse snoeiactie is gebaseerd op een oude
afspraak met de gemeente. Bij de bouw van de woningen in 1994 werd de afspraak gemaakt dat de leilinden door de gemeente zouden worden geplaatst in ruil voor jaarlijks onderhoud door de buurtbewoners. Met de wijkbeheerder is afgesproken dat het snoeiafval wordt afgevoerd door de onderhoudsploeg.
De Zwaluwstraat ziet er weer netjes uit, de buren hebben samen hun betrokkenheid getoond en de
samenwerking tussen overheid en burgers was weer een succes!

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 is. 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 en donderdag van 9.00 - 12.00 uur.
Adres: Beien aan de Meeuwenstraat 160
Contact: Tel. 06 229 432 23
Email: wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl
Digitaal: www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer
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VANUIT DE bASISScHOlEN

IKc menkotoren-Kinderdomein: voor wereldburgers-in-de-dop
basisschool menkotoren

Bij basisschool Menkotoren leer je meer. Natuurlijk geven we prima reken- en taallessen. Maar we willen
ze ook de wereld leren kennen. Daarom krijgen ze Gelukslessen en Engels vanaf groep 1. Als eerste Jeeloschool in Twente werken we met levensechte projecten in alle groepen. Ook bedrijven uit de buurt leveren
daar een bijdrage aan. Kinderen van de Menkotoren kunnen de wereld in!
modern onderwijs

I-Pads, Chromebooks, touchscreenbord… de manier waarop we lesgeven sluit aan bij de mogelijkheden
van deze tijd. Het helpt ons om kinderen op hun eigen niveau te laten leren. En het opent letterlijk de
wereld voor ze. Daar begeleiden we ze natuurlijk wel bij. Daarnaast werken we ook nog ‘gewoon’ uit boeken en leren we de kinderen om samen te werken. Zo krijgen kinderen een stevige basis.
IKc menkotoren-Kinderdomein

Er valt bij ons op school genoeg te ontdekken: hoe programmeer je een robot en wat kun je met een
greenscreen? Dat leren we in Diskoever, het ontdeklab van KOE bij ons op school.
Voor en na schooltijd is er opvang voor wie dat nodig heeft bij de BSO van Kinderdomein. Sporten, buitenspelen, koken… bij de BSO is het altijd gezellig. Voor de jongste kinderen (2-4 jaar) hebben we peuteropvang in ons IKC Menkotoren-Kinderdomein. Spelend en ontdekkend leren, als voorbereiding op de
basisschool.
Groen peuter- en kleuterplein

Dit schooljaar gaan we het peuter- en kleuterplein aan de achterkant van de school vergroenen. Tegels
maken plaats voor planten en een kleine moestuin. Zo brengen we de natuur dichtbij voor de jongste
kinderen. De moestuin is voor de oudere kinderen. Groenten, kruiden en vruchten uit eigen tuin, om
samen mee te koken in de schoolkeuken. Door de coronamaatregelen lukt het nu wat minder goed om
dit samen met ouders te doen, maar zodra dat weer kan is daar alle ruimte voor.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Bel voor een online kennismakingsgesprek en rondleiding met de Menkotoren: 053-4368164.
IKc menkotoren-Kinderdomein

Rijnstraat 15
Basisschool Menkotoren, t. 053-4368164
www.menkotoren-enschede.nl
Peuteropvang en Buitenschoolse opvang Kinderdomein
www.kinderdomein.nl

Leerlingen planten bomen in Tiny Forest bij Buurthuis Beien
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