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NIEUWS IN HET KORT
• Leerlingen van het Greijdanus College aan de Lijsterstraat hebben op 19 maart in het kader van de
Landelijke Opschoondag hun schoolplein en omgeving schoon geprikt. Na 1,5 uur afval zoeken hadden
de leerlingen maar liefst 6 volle afvalzakken met zwerfafval gevuld en vonden ze 130 mondkapjes.
• De Mariakerk aan de Deurningerstraat is verkocht en krijgt een nieuwe bestemming als kantoorwerkplek
voor verschillende bedrijven. De naam voor het kantoorverzamelgebouw wordt PAX1927, vernoemd naar
het bouwjaar van de kerk en de tekst PAX (vrede) op tegeltjes boven de hoofdingang. De verbouw zal
zeker een jaar in beslag nemen. De verwachting is dat de werkzaamheden aan het eind van dit jaar zullen
beginnen. (bron: Tubantia ‘Mariakerk als modern kantoor’, 30-04-2021)
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fAZANTPlEIN ONDERGAAT GEWElDIGE mETAmORfOSE
Plein verandert in verblijfsplek

? Door Titia van Hooijdonk

Na de bouw van vele appartementen en huizen op het Fazantplein, wordt er nu gewerkt aan het plein
zelf. Dit ondergaat een volledige metamorfose tot stadsoase. Wat is hieraan voorafgegaan en op welke
manier hebben de bewoners hier profijt van? Ik sprak hierover met Laura van Tongeren, ontwerper buitenruimte Enschede.
Wat er aan de metamorfose vooraf ging

Profijt

Dit project is al relatief lang aan de gang. “Omdat
het complex is om zo’n grote verandering te
maken. Het gaat om nieuwe gebouwen en nieuwe
openbare ruimte en dan heb je met best veel partijen te maken. Het moment dat de eerste gesprekken rond dit project startten is vijf/zes jaar geleden
en we moesten tot overeenstemming komen.”
Er was eerst een onderzoek- en ontwerpfase door
de gemeente en De Woonplaats, vervolgens communicatie met een bredere groep en daarna een
juridisch traject. Er is een nieuw bestemmingsplan
gemaakt waarbij ook het speeltuingebouw is meegenomen. “Samenvattend was het: uitzoeken wat
we willen, ontwerp, doorrekenen of het te realiseren is, het juridische traject met bestemmingsplan
en tenslotte uitvoeringstechnisch met zaken als kabels en leidingen.”

Doelgroepen die profijt kunnen hebben van de
stadsoase zijn direct aanwonenden zonder tuin die
met het Fazantplein wel een groene buitenruimte
hebben. “Mensen uit de rest van de wijk kunnen
door een mooie woonomgeving fietsen en wandelen.” Er is bewust voor gekozen om geen extra
speeltoestellen voor kinderen te plaatsen omdat
de speeltuin er vlakbij zit. “Maar de wadi is een
speelgelegenheid die uitnodigt om er doorheen te
rennen. Daar komt ook een zitrand bij waar
gespeeld en gezeten kan worden. De speeltuin
wordt vanuit zowel Mekkelholt als Deppenbroek
toegankelijk.”
Wat er nog gaat gebeuren

De bewoners gaven aan een groenere wijk te willen
en het verkeersonveilig te vinden. “Het bijzondere
is dat we hebben gekozen voor meer leefbaarheid
en verblijfskwaliteit met minder ruimte voor de
auto. En we hebben het samen met woningbouwverenigingen gedaan.”

Het voornaamste wat er nog gaat gebeuren is het
terugplaatsen van het kunstwerk. “De bomen en
struiken worden pas in het najaar aangeplant. En
er wordt een nieuw speeltuingebouw geplaatst aan
de Hulsmaatstraat.” Daarna zijn er geen concrete
plannen meer. Binnen een paar weken is het werk
met stenen klaar. “Daarna gaan ze nog inzaaien en
in het najaar komt de beplanting.” Het speeltuingebouw plaatsen gebeurt naar schatting begin volgend jaar.

Betrokkenheid van bewoners

Biodiversiteit en gericht op klimaatverandering

Het bijzondere van deze plannen

Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV

Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat precies in
z’n werk gaat. Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u. In een
klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een OV-chipkaart
kunt aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer. Voor het deelnemen aan deze
bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon.
Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangt u een
inlogcode. Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur
voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding. U kunt gratis deelnemen.
Bij een eventueel proefreisje betaalt u uw eigen reiskosten. Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ovambassadeur

Na de eerste bouw heeft De Woonplaats een
gesprek met de bewoners georganiseerd om te
vragen wat zij belangrijk vinden. “We hadden daar
ook plaatjes bij om bewoners te kunnen laten aangeven of ze zoiets wilden. Het tunneltje werd genoemd maar vanwege de huidige geluidsnormen
komt dit niet terug. Het kunstwerk De Trommelslager komt wel terug.”

Laura vertelt tenslotte dat ze zich ook willen richten
op de doelgroep dieren. “We gaan wilde bloemen
zaaien, om daarmee te zorgen voor meer biodiversiteit. Meer insecten en vogels is ook een van de
doelen van het vergroenen. En klaarmaken voor klimaatverandering doordat we al het regenwater
opvangen. En we hebben met gebakken klinkers
gewerkt die te zijn hergebruiken.”

Stadsoase

De stad is vaak druk en warm. “We hopen met het
Fazantplein een groene plek te maken met natuurlijke planten. Met het toevoegen van bomen willen
we een soort oase in de woestijn realiseren.”
Het Fazantplein kan een groene rustplek zijn. Mensen kunnen elkaar op een mooie plek ontmoeten.
“Of er kan een buurtevenement georganiseerd
worden.”
Foto: Jan van Cooten
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VIJf VRAGEN AAN …

martin van Rijs van Bewonersplatform Deppenbroek

Wijkbudgetten, buurtinitiatieven en betrokkenheid

Verschillende steden, waaronder Enschede, werken al jaren met wijkbudgetten. Hiermee kunnen inwoners
bij hun wijkorganen geld vragen voor de organisatie van activiteiten of het ontwikkelen van voorzieningen.
Doel hiervan is het versterken van de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt, waardoor er een betere
sociale samenhang ontstaat en de leefbaarheid van de buurt wordt vergroot. Het instrument wijkbudgetten loopt inmiddels een aantal jaren. Wat valt er te zeggen over de opbrengsten ervan? Voldoet het
instrument aan zijn bedoelingen?
Op woensdag 28 april organiseerde Pakhuis Oost hierover een online-podium met vertegenwoordigers
van drie wijken en een beleidsadviseur van de gemeente. Vanuit Bewonersplatform Deppenbroek was
Martin van Rijs uitgenodigd om te spreken over zijn ervaringen met de wijkbudgetten.
Voor Wijkkrant Noord geeft Martin antwoord op onderstaande 5 vragen, die in de online vergadering
besproken zijn:
1. Bemoeien door de wijkbudgetten meer mensen zich met hun woonomgeving?

Naast mijzelf waren er vertegenwoordigers van Stadveld en Wesselerbrink aanwezig. Uit hun opmerkingen maakte ik op, dat in hun wijken zeker meer betrokkenheid bestaat dan in onze wijk. Het is voor Mekkelholt en Deppenbroek zaak dat er stappen gezet gaan worden om bewoners persoonlijk te informeren
over de wijkbudgetten. Van deur tot deur dus! Dit hebben we nu in werking gezet met medewerking van
Alifa. Maar dit moet geen eenmalige actie zijn. Binnenkort zal er een evaluatie plaatsvinden wat er aan
ideeën zijn opgehaald bij de bevraagde bewoners. Bewonersplatform Deppenbroek zal het proces van
voortgang mede bewaken. Indien nodig zal er budget toegekend worden om wervingsacties te ondersteunen.
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woonachtig zijn en er al een speelvoorziening op enkele honderden meters aanwezig was. 90% van de
aanvragen die binnenkomen bij de wijkbudgetcommissie Deppenbroek zijn goed onderbouwd en worden
gehonoreerd.
5. Wat valt ervan te leren voor de toekomst? moet de regeling zo blijven of moet die worden
aangepast?

Deze regeling is uniek. Gezien wat deze budgetten al hebben bijgedragen aan de woonomgeving in de
wijken, is het een succes te noemen. De burger kan namelijk zelf bepalen wat hij belangrijk in zijn wijk
vindt en dit agenderen door middel van een aanvraag!
Ik zou nog wel een kritische noot willen plaatsen. Ten tijde van de gemeentelijke bezuinigingen is er door
B&W besloten het complete budget voor de stad te verlagen met € 300.000,=. Wij vragen ons af of deze
bezuiniging teruggedraaid gaat worden als het Enschede economisch weer beter gaat. Gezien de beoogde participatie van de bewoners in de wijken zou ik dat zeker toejuichen, zodat er meer en grotere
projecten in de wijken gefinancierd kunnen gaan worden die de bewoners een warm hart toedragen.
Tenslotte kwam vanavond naar voren dat we op het gebied van wijkbudgetten meer van elkaar kunnen
leren.
Ben je ook geïnteresseerd geraakt of jouw idee voor jouw wijk of straat in aanmerking komt voor een
mooi bedrag vanuit de wijkbudgetten, kijk dan eens op: https://www.jijmaaktdebuurt.nl/. We zien je plannen graag tegemoet!

WElKOm NIEUWE BEWONERS fAZANTPlEIN

? Door Roëlle Benerink, stagiair Wijkwerker Alifa/Twentse Alliantie Noord

2. Wordt de samenhang en de leefbaarheid in de wijk door de wijkbudgetten bevorderd?

Het is het doel van de wijkbudgetten om de samenhang in de wijken te bevorderen. In sommige wijken,
mede afhankelijk van het aantal actieve vrijwilligers, draagt het zeker bij aan een gevoel van saamhorigheid. Mensen nemen met behulp van de wijkbudgetten meer initiatief en verantwoordelijkheid voor hun
zelf opgezette projecten. Hierbij geldt ook: Goed voorbeeld doet goed volgen.
3. Wat zijn de successen? Waar gaat het moeizaam?

Om te spreken van echte successen is wat moeilijk voor mij om te beoordelen, het gevoel van een succes
ligt meer bij de aanvrager en de uitvoerders van een project in zijn/haar wijk.
Persoonlijk vind ik de spontane financiële ondersteuning aan de kinderboerderij, welke hard nodig was
ten gevolge van de langdurige sluiting i.v.m. de covid-19 pandemie, een mooi voorbeeld hoe een wijk
de rijen heel snel sluit en overgaat tot actie. Daarnaast was begin vorig jaar een actie voor alle huisartsen
en ondersteunend personeel vanuit de wijken in Noord, waarbij deze ‘helden’ namens alle bewoners een
prachtig boeket bloemen overhandigd hebben gekregen. Ondanks de beperkingen door covid-19 zijn
er het afgelopen jaar meerdere mooie initiatieven geweest.
Het moeizame ligt vooral in het niet weten vinden door de inwoners van de wijkbudgetten. Daarmee
laten we kansen liggen op gewenste veranderingen of toevoegingen in onze directe woonomgeving. De
wijkbudgetten commissies moeten dus meer voor het voetlicht worden geplaatst.
4. Hoe kom je tot de keuze om bepaalde zaken wel of niet te honoreren?

Het besluit tot toekenning vindt plaats binnen de wijkbudgettencommissies, deze bespreken de aanvraag
en brengen na beraad een stem uit. Indien er onduidelijkheden over de aanvraag zijn, zal er contact gezocht worden met de aanvrager voor verdere toelichting. Dit kan per mail en als het weer mogelijk is bij
een kopje koffie bij de wijkbudgetcommissie. Het algemeen nut staat voorop bij een aanvraag. Dus persoonlijke voorkeuren of aanvragen waar geen aangetoond draagvlak voor is, zullen doorgaans niet worden gehonoreerd. Een aanvraag voor een speeltoestel op een locatie bij een verzorgingslocatie is
bijvoorbeeld geweigerd vanwege het feit dat er niet aantoonbaar veel kinderen in de directe omgeving
4

Op maandag 26 april is er een tassenactie gehouden om de nieuwe bewoners aan het Fazantplein te
verwelkomen. In samenwerking met actieve bewonersorganisaties, Twentse Alliantie, Buurthuis Beien,
Power Noord, Jij maakt de buurt en lokale ondernemers zijn de tasjes rijkelijk gevuld. Ook zat er in de
tasjes informatie over de wijk. Op deze manier hopen wij de nieuwe bewoners wegwijs te maken in hun
buurt.
In december 2020 werd de nieuwbouw aan het Fazantplein in Mekkelholt opgeleverd na twee jaar bouwen. Er is plaats gemaakt voor 76 appartementen en 9 eengezinswoningen. De nieuwe bewoners hebben
geleidelijk hun intrek in hun woningen genomen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de herinrichting
van het plein rondom de nieuwbouw.
De reacties op de tasjes waren positief. Mensen waren blij verrast. Een van de reacties was: “Zo bijzonder
ben ik nog nooit welkom geheten in een nieuwe buurt, ik voel me heel welkom!” Op de vraag of zij hier
prettig wonen in de wijk reageerde iedereen positief. Zij zijn erg tevreden en vinden het een fijne woonplek!
In het bijzonder willen wij Dirk van de Broek, Jumbo, Bloemkado de Jong en Jij maakt de buurt bedanken
voor hun bijdrage en financiering voor deze tassenactie.
5
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BESTRIJDING EIKENPROcESSIERUPS IN ENScHEDE NOORD
De vroege bestrijding van de eikenprocessierups heeft in 2020 goed gewerkt. Het aantal overlastmeldingen nam flink af. Ook dit jaar worden ruim 23.000 eiken behandeld met aaltjes of bacteriën. De gemeente
is vanaf half april - waar dat mag en kan - met de vroegtijdige bestrijding begonnen. Op enschede.nl/eikenprocessierups staat de bestrijdingskaart. Daar is op straatniveau te zien welke eiken worden behandeld
en met welk biologische bestrijdingsmiddel dat gebeurt.
De meeste eiken in Enschede Noord worden, net als vorig jaar, behandeld met bacteriën. Bacteriën verwijderen ongeveer 60 tot 80% van de rupsen in de bomen.
mekkelholt / Deppenbroek

is afhankelijk van de weersomstandigheden en de
hoogte van de bomen. Hetzelfde geldt voor bacteriën. Die verwijderen ongeveer 60 tot 80% van
de eikenprocessierupsen in de boom. Overlastgevende nesten kunnen worden weggezogen, dit zijn
nesten die heel groot zijn (formaat voetbal en groter), op de stam zitten of over een (fiets)pad hangen.

Amelinkpad

De gemeente houdt Enschede doorlopend op
de hoogte

Veel eiken op Mekkelholt / Deppenbroek zijn vanaf
eind april twee keer behandeld met bacteriën. Dat
vermindert ongeveer 60 tot 80% van de rupsen in
de eiken. Aan de Lijsterstraat staan voornamelijk
moeraseiken. Daar zitten over het algemeen geen
eikenprocessierupsen in. Deze eiken worden
daarom niet behandeld.
Het Amelinkpad ligt middenin een vlindercirkel.
Hier komen vlinders voor die door de wet beschermd zijn. De gemeente mag hier niet bestrijden. Op deze plek kan daarom overlast ontstaan
van rupsennesten.

Op enschede.nl/eikenprocessierups staat meer informatie en de bestrijdingskaart. Ook via Huis aan
Huis en sociale media worden inwoners op de
hoogte gehouden van de bestrijding.

Van Heekpark / Wattez

In het Van Heekpark wordt de rups aan de kant van
de Walhofstraat / Boddenkampsingel bestreden
met aaltjes. Al vroeg in het seizoen, vanaf half april,
zijn de eiken twee keer behandeld. De eiken bij
Wattez zijn dit jaar behandeld met bacteriën. Dat
moet de overlast daar flink verminderen ten opzichte van vorig jaar. De overige eiken in het Van
Heekpark worden niet behandeld. Daar komen beschermde vlinders voor.
ledeboerpark / Park De Kotten

Op deze plekken mag de gemeente niet vroegtijdig bestrijden. Hier komen beschermde vlinders
voor. Er staan veel belangrijke planten en kruiden
bij de eiken die deze vlinders gebruiken om hun
eitjes te leggen. Op deze plekken kunnen overlastgevende rupsennesten ontstaan.
Twekkelerveld / Rigtersbleek

Hier wordt op dezelfde manier bestreden als vorig
jaar. Bijna alle eiken mogen hier met bacteriën behandeld worden. Ook de eiken bij sportvelden,
speeltuinen en scholen.
De overlast 100% wegnemen kan niet, verminderen wel

Park De Kotten

Geen enkel biologisch bestrijdingsmiddel doodt
alle eikenprocessierupsen. Aaltjes verminderen het
aantal rupsen in de boom met maximaal 60%. Dat
6
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NIEUW BIJ BUURTHUIS BEIEN: BEZORGSERVIcE HEERlIJKE mAAlTIJDSOEP
Buurthuis Beien start met het bezorgen van maaltijdsoepen inclusief brood. Tweemaal per week, op
maandag en donderdag, koken vrijwilligers een heerlijke gevulde soep met verse ingrediënten.
De soep met brood kan bij u thuisbezorgd worden
in de wijken Mekkelholt en Deppenbroek. Graag een
dag van tevoren bestellen door een mailtje naar
soep@beien.nl of telefonisch op 053-737 02 68 met
vermelding van naam en adres. Soep met broodje
kost € 2,50. De soep wordt tussen 11.30 en 12.30 uur
bezorgd. Graag contant en met gepast geld betalen
bij aflevering.
Weten welke soep er op het menu staat? Kijk dan op onze website www.beien.nl.
Soep op het terras bij Buurthuis Beien

Wilt u er even tussenuit? Buurthuis Beien serveert nu ook op de maandag en donderdag tussen 12.00 en
13.00 uur soep op het terras. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen aan de Meeuwenstraat 160!

VRIJWIllIGERS GEVRAAGD VOOR mAATJESPROJEcT HUmANITAS
Het einde van de lockdown betekent voor veel mensen een einde aan een periode van eenzaamheid.
Maar Humanitas ziet een grote groep mensen voor wie er het afgelopen jaar weinig is veranderd.
Zij voelden zich al eenzaam, en het heropenen van de samenleving is voor hen geen oplossing. Het maatjesproject van Humanitas is er speciaal voor deze doelgroep, maar er dreigt een tekort aan vrijwilligers
waardoor zij niet op korte termijn geholpen kunnen worden.
Vrijwilligers nodig

Een maatje helpt om te activeren en te motiveren, waardoor iemand uiteindelijk zelf weer verder kan.
Humanitas Twente zoekt daarom mensen met enige levenservaring die het fijn vinden om een ander te
helpen. Een jaar lang hebben deelnemer en vrijwilliger wekelijks contact om zelfvertrouwen op te bouwen
en te werken aan een sociaal netwerk. Elke deelnemer is anders, dus elk traject ziet er anders uit. Samen
met de deelnemer gaat een vrijwilliger op zoek naar wat nodig is. Meer informatie over het Maatjesproject
is te vinden op www.humanitastwente.nl

fIETSSNElWEG: TRAJEcT ENScHEDE NOORD/lONNEKER
De gemeente Enschede en de provincie Overijssel zijn bezig met het plannen van een fietssnelweg (F35)
van Oldenzaal naar Enschede. Zoals het er nu naar uitziet, loopt de route over het kerkplein door het dorp
Lonneker, sluit vervolgens aan op de Voortsweg (Lonneker), gaat daarna over op het fietspad dat langs de
Voortsweg loopt, dat ter hoogte van 't Steumke een vrij liggend fietspad wordt. Uiteindelijk mondt dit
fietspad uit op de Voortsweg in Enschede Noord om verderop aan te sluiten op de Lonnekerspoorlaan.
Er is een ‘Werkgroep Voortsweg en omgeving’ opgericht, bestaande uit Lonneker bewoners van de Voortsweg, 't Steumke en de kruisende straten. Deze werkgroep heeft een groot aantal (fiets)verkeersproblemen
in kaart gebracht vanaf het begin van de Voortsweg in Lonneker via het genoemde fietspad tot de aansluiting op de Lonnekerspoorlaan. Deze problemen komen er in de kern op neer dat de frequentie en
snelheid van allerlei soorten van gemotoriseerd verkeer via de Voortsweg Enschede - Lonneker te hoog is.
Bovendien is er in Enschede Noord op de Voortsweg een busroute. Dit alles bevordert niet dat er sprake
is van een veilige verkeerssituatie voor fietsverkeer. Als u als bewoner van Enschede Noord meer wil weten
over dit traject van de F35 en/of wilt meepraten over het (gemotoriseerde) verkeer op de Voortsweg kunt
u contact opnemen met Tamar-Merthe Meijer; E-mail: tmkmeijer@hotmail.com, tel. 06 – 202 832 47
8
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KINDERBOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord

Boerderij is weer open

Natuurbelevingspad bijna klaar

Op 19 mei is de boerderij weer open gegaan! Bezoekers konden amper wachten. Zodra beheerder
Sabine de poorten had geopend stroomden ouders met kinderen binnen. Een heuglijke dag. Lang
hebben mensen hierop moeten wachten. “We misten de boerderij heel erg”, aldus een jonge moeder.
Voor de dieren was het bezoek ook een plezier.
Vooral de jonge geitjes stoven op de kinderen af.
Alsof ze nooit anders hadden gedaan.

Tijdens de lock down is hard gewerkt aan het natuurbelevingspad. Met de prachtige houten waterbaan met pomp wordt het slotstuk voltooid. Ook
zijn mooie elfenbankjes aangelegd, hagen geplant,
vogelhuisjes opgehangen en is een natuurpad
door de houtwal aangelegd. De boerderij steekt
veel geld in het project, in totaal 13.000 euro. Een
deel is geschonken door de provincie en Jantje
Beton, maar er moet ook een aanzienlijke eigen
bijdrage bij. Daarom is de stichting een actie begonnen. Een gift is mogelijk via de website van
onze sponsorpartner en onderstaande QR-code.
Hiermee kunnen wijkbewoners ook een eigen wervingsactie opzetten. Steun de boerderij in zware tijden met een prachtig project.

Vanaf 5 november is de kinderboerderij gesloten
geweest. Dat is een heel lange tijd geweest. Om
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
worden bezoekers gevraagd een gezondheidsverklaring te tekenen. Op de boerderij blijven de
RIVM-regels van kracht. Gun elkaar de ruimte en
was de handen goed.
Volop mogelijkheden in prachtige omgeving

De kinderboerderij blijft een belangrijke voorziening, voor en door de wijkbewoners. Er is volop
ruimte om een steentje bij te dragen, op elk niveau,
inclusief bestuur. Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij de beheerders of bij voorzitter@kinderboerderijnoord.nl. Pak je kans.
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REcORD AANTAl mElDINGEN VAN BURENRUZIES IN cORONAJAAR 2020

Uit de Nieuwsbrief van De museumfabriek

In Enschede 61% meer meldingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Wat niet veel mensen weten, is dat op de plek van de vijver, tussen de Museumfabriek, Tetem en de AKI,
vroeger een draaischijf voor treinwagons was. De fabriek van firma Rozendaal - nu De Museumfabriek had voor de tweede wereldoorlog een stoommachine, die de machines in de fabriek aandreef. De schoorsteen staat er nog steeds! Het water voor de stoom werd verhit met kolen, die werden aangevoerd vanuit
Duitsland in treinwagons. De wagons werden gelost voor het museum. Om daar te komen, moesten de
treinwagens een kwartslag gedraaid worden, zodat ze naar de kolenopslag gereden konden worden, dat
gebeurde via die draaischijf. Op de overzichtfoto uit de jaren ’60 zie je linksonder het gebouw van De
Museumfabriek. De gebouwen van Tetem en de AKI staan in het midden. Diagonaal loopt de spoorlijn
van Enschede naar Oldenzaal, nu de busbaan. Je ziet een vertakking van de spoorlijn die naar Tetem gaat
én eentje die richting Museumfabriek gaat. Die aftakking ging dwars door het gebouw. In De Museumfabriek zijn de voormalige laadperrons nog te zien.
Ruim 20.000 meldingen van conflicten tussen buren kwamen vorig jaar binnen bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Ook Enschede had te maken met een explosieve groei in
meldingen.
“We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid. Vooral in grotere steden waar mensen
dichter op elkaar wonen, hadden buren meer last van elkaar. Landelijk nam het aantal meldingen met
bijna 2.500 toe. In Enschede hadden we maar liefst 61% meer meldingen dan voor corona. Ondanks dat
ook het werk van buurtbemiddelingsorganisaties moeilijker werd omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bijeen konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt. Wel was de doorlooptijd
van meldingen soms wat langer omdat bemiddelen zonder fysiek contact meer tijd kost”, aldus Jolanda
Borggreve, coördinator buurtbemiddeling Enschede.
meestal samen wel uitkomen. “Onze buurtbemiddelaars zijn getraind om conflictgesprekken te begeleiden en weten als geen ander hoe een
burenrelatie weer te herstellen zodat iedereen weer
prettig kan wonen. Onderschat de impact van een
burenruzie niet. Thuis is je veilige basis en als dit
niet zo voelt, dan levert dit klachten op” vertelt Jolanda Borggreve.

corona zet woonplezier onder druk

Geluidsoverlast was het grootste probleem. Er
kwamen veel klachten binnen over bijvoorbeeld te
harde muziek, spelende kinderen of verbouwingen.
Op de tweede plaats staat treitergedrag: opzettelijk
verkeerd parkeren, hond uitlaten in de tuin van je
buren. “We hebben meldingen gehad waarbij verteld werd, dat ze niet eens wisten dat de buren kinderen of een hond hadden, maar door het
thuiszitten daarachter zijn gekomen. Dit zegt alles
over de burenrelatie in coronatijd maar ook in niet
coronatijd. Je hoort en ziet alles wat er altijd al was
maar nu opvalt omdat je thuis bent. De tolerantie
is ver te zoeken en het woonplezier neemt in rap
tempo af. In coronatijd hebben mensen korte lontjes gekregen of zijn de lontjes op,” zegt Borggreve.

Buurtbemiddeling onmisbaar

Dat buurtbemiddeling nodig is, blijkt wel uit het
feit dat buurtbemiddeling dit jaar 25 jaar bestaat.
In 1996 gestart in Zwolle en Rotterdam en sindsdien is de dekking in Nederland 85%. “In Enschede
zijn we in 2014 gestart. Vanaf het eerste moment
was de vraag groot. Gestart met 5 vrijwillige buurtbemiddelaars en inmiddels uitgegroeid met een
team van 30 vrijwillige buurtbemiddelaars. En dan
te beseffen dat we nog meer vrijwilligers kunnen
gebruiken door de grote toestroom van meldingen.”, zegt Borggreve.

Thuis in eigen huis

Buurtbemiddeling blijkt ook in corona tijd onmisbaar. Het bemiddelen bij burenruzies zorgt ervoor
dat mensen zich weer thuis voelen in hun eigen
huis. Als je je ergert aan je buren, probeer dan het
gesprek aan te gaan. Op de site www.problemenmetjeburen.nl staan tips hoe dit te doen. Als dit
niet lukt, om wat voor reden dan ook, schakel dan
op tijd de hulp van buurtbemiddelaars in. Zij begeleiden de gesprekken waardoor de buren er
12

13

wijk k r a n t n o o rd

wijk k r a n t n o o rd

SAmEN KlEUREN WIJ DE STAD

Heb jij dat ook wel eens dat je door je eigen buurt of wijk fietst en dat je een object ziet dat de buurt er
niet mooier op maakt? Nomineer dan nu dit object in jouw wijk en hopelijk verfraaien wij binnenkort
samen met jou de wijk!
Tijdens het maatschappelijke project ‘Samen kleuren wij de stad’ willen wij samen met bewoners uit de
wijk lelijke objecten verfraaien met een mooie schildering! Denk hierbij aan lelijke elektriciteitshuisjes of
(grote) muren vol met graffiti. In juni willen wij starten in Stadsdeel Noord met het project ‘Samen kleuren
wij de stad!’ en willen wij jullie als bewoners van Enschede Noord dan ook vragen om een object uit de
wijk of buurt te nomineren. Mocht je het leuk vinden dan mag je tevens meehelpen met het verfraaien
van het object!
Geef je nominatie door via email: info@m-pact.nl en hopelijk zie je ons dan gauw in de wijk om jou genomineerde object te verfraaien!

SAmEN HOUDEN WE ENScHEDE ScHOON
Op diverse plekken in Enschede plaatsen mensen hun vuilniszakken, grofvuil, papier of verpakkingen niet
in, maar naast de container. De gemeente Enschede pakt dit probleem samen met Twente Milieu en veel
andere betrokken partijen actief aan! Dat doen ze vanuit drie invalshoeken: inzameling, communicatie
en handhaving.
een digitaal informatiescherm geplaatst. Het
scherm laat zien waar inwoners terecht kunnen
met hun afval.

maandelijkse rubriek

In een maandelijkse rubriek in de Huis aan Huis
staat een update van de interventies, tips van de
afvalcoach en vooral mooie initiatieven van inwoners. Ook staat er in de rubriek regelmatig een interview met iemand die dagelijks bezig is om
Enschede schoon te houden. Bijvoorbeeld met een
handhaver, een chauffeur van Twente Milieu of iemand van Onderhoud Enschede. Onderdelen uit
deze rubriek worden op de social media kanalen
van Twente Milieu en de gemeente Enschede geplaatst.
Digitaal informatiescherm

Bij het milieuplein winkelcentrum Op de Brouwerij,
waar veel afval naast de containers wordt gezet, is
14
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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 voor de meeste activiteiten nog steeds gesloten. Het kan zijn dat maatregelen verder zijn versoepeld als u deze bijdrage leest. De laatste informatie is altijd terug te vinden op
onze website en Facebookpagina
Rondleidingen door de wijk Roombeek

Nu de maatregelingen rondom het coronavirus
verder zijn versoepeld, neemt de vraag naar rondleidingen weer toe. Helaas is het organiseren van
(inloop)rondleidingen nog steeds niet mogelijk,
omdat een wandeling door de wijk onder ‘activiteit
in de publieke buitenruimte’ valt. Er zijn dan nog
steeds maar maximaal twee mensen van verschillende huishoudens toegestaan. Via onze websites
www.huisvanverhalenenschede.nl en www.roombeekrondleidingen.info of onze Facebookpagina
informeren wij u over de laatste ontwikkelingen
hierover. U vindt hier ook informatie over de
Roombeek App
Buurtactie ‘emmertje soep’ voortgezet

Omdat het nog steeds niet mogelijk is om de
buurtmaaltijd in enige vorm te organiseren, blijven
wij de verbinding met de bewoners van Enschede
Noord aangaan door het ‘emmertje soep’ te blijven
rondbrengen. Elke maandag, behalve tijdens vakanties en feestdagen, wordt de soep vers gemaakt
en door mensen van het team rondgebracht.
Woont u in Enschede Noord en wilt u ook graag
een emmertje soep ontvangen? Opgeven kan via
openbuurtmaaltijd@gmail.com of info@huisvanverhalenenschede.nl

maatregelen verder zijn versoepeld, waardoor er
ook voor het Huis van Verhalen meer mogelijk is
en we mogelijk weer nieuwe activiteiten kunnen
opstarten. Bezoek onze website www.huisvanverhalenenschede.nl en onze Facebook pagina voor
het laatste nieuws.
Inloopmiddagen

U bent weer van harte welkom voor een kop koffie
of thee en een luisterend oor, tijdens de inloopmiddagen van dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 –
16.00 uur.

Activiteiten Huis van Verhalen

Het is mogelijk dat tussen het schrijven van deze
bijdrage en de publicatie van de Wijkkrant Noord,

BUURTcAmPING IN HET VAN HEEKPARK
Er komt een buurtcamping deze zomer in het Van Heekpark!
Drie dagen lang, van vrijdag 30 juli tot en met zondag 1 augustus komt er in het van Heekpark een échte
camping voor buurtbewoners van Twekkelerveld: buurtcamping Twekkelerveld. Het wordt een gemoedelijke camping waar buurtbewoners elkaar kunnen treffen en beter leren kennen. Wie in Twekkelerveld
woont, kan nu al een kampeerplek reserveren, met vrienden, familie of gezin. Mail naar: lottesleebos@debuurtcamping.nl. Als je geen kampeerspullen hebt, geen probleem, hier kan voor worden gezorgd. Mail
ook gerust als je mee wilt helpen of vragen/ideeën hebt. Wie niet wil kamperen, is overdag van harte
welkom voor een kijkje nemen of meedoen met het gezellige dagprogramma.
De kosten voor 3 dagen per kampeerplek: € 35,- per gezin/gezelschap (max. 4 personen), € 2,50 per persoon voor vrijwilligers en/of minima. De kosten zijn inclusief ontbijt en avondeten. Kinderen t/m 12 jaar
gratis! De commissie wijkbudget Twekkelerveld maakt de buurtcamping mede mogelijk met wijkbudget.
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WIE WAT WAAR
maakmeemaand: fysiek zomerprogramma

Tetem, de organisator van de MaakMeeMaand,
heeft de fysieke Maakdagen, die in mei georganiseerd zouden worden, verplaatst naar juli, augustus
en september. In Enschede vinden deze plaats bij
Bibliotheek Enschede (Centrum, Glanerbrug, Stadsveld, Zuid), de MuseumFabriek en het Wilminktheater. Een Maak Experience van ruim twee uur
waarin je – in vaste tijdsloten - allerlei uitdagende
maak- en programmeerworkshops kunt volgen.
Leer bijvoorbeeld programmeren met robot Cubetto of huisrobot Homey, ga aan de slag met 3D
pennen, bouw een lichtpiano of ontdek een virtuele wereld via een VR bril. Doe mee en ontdek de
veelzijdige maakcultuur! Bekijk het complete programma via tetem.nl/maakmeemaand. Tickets
voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar: € 2 p.p. en
voor volwassenen € 3 p.p.

zaterdagacademie voor kinderen in de leeftijd van
9 t/m 18 jaar. Voor zang, dans- en acteertalent is
de musicalstroom in het leven geroepen. De toneelstroom biedt een plek voor talent dat zich wil
ontwikkelen in het acteren voor zowel theaterstukken als films. Toegelaten worden tot de academie
gaat niet zomaar. Omdat kwaliteit hoog in het
vaandel staat bij De Talentsmederij worden audities
georganiseerd voor zowel de musicalstroom als de
theaterstroom. Opgeven voor de audities kan via
de site van de Theatermakerij: www.theatermakerijenschede.nl. De audities zullen in september
plaatsvinden.

Permanente kunstroute rond lonneker

In het weekend van 11 en 12 september wordt de
permanente kunstroute van KunstenLandschap
feestelijk geopend. De route start en eindigt op het
dorpsplein in Lonneker en loopt van daaruit door
het mooie landschap rondom Lonneker. De route
is tijdelijk aangevuld met een beperkt aantal kunstwerken van kunstenaars uit de route 2020/2021,
die door corona niet door kon gaan. In samenwerking met Concordia zijn teksten en foto’s gemaakt
van de kunstobjecten. Op kunstenlandschap.nl is
de route met teksten en foto’s vanaf 11/12 september toegankelijk.

collectanten gezocht

Van 28 juni t/m 3 juli vindt de landelijke huis-aanhuis collecte van het Nationaal MS Fonds plaats.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar en
is nog leuk ook! Meer informatie en aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.

Uitbreiding Galerie Urinoir BEZET

Stichting Galerie Urinoir realiseert een nieuwe
‘Twenty four seven’ galerie in het transformatiehuisje op de Lonnekerberg. Dit transformatorhuisje
aan de Bergweg, tegenover het Prins Bernhardpark, is door de beheerder/eigenaar ‘Technology
Base’ aangeboden aan de stichting KunstenLandschap. Deze stichting werkt nauw samen met
Galerie Urinoir Bezet. De kunstcommissie van het
urinoir zal de galerieruimte gaan exploiteren en
ervoor zorgen dat er minimaal vier keer per jaar
exposities worden ingericht. Rond de zomer zal de
toekomstige galerie opgeknapt worden, de opening wordt eind van het jaar verwacht. Enschede
Noord krijgt er hiermee in het prachtige buitengebied een mooie voorziening bij.

Activiteitenprogramma voor jongeren: #hardgaan053

#hardgaan053 is de naam van het actieprogramma
voor jongeren in Enschede. Initiatiefnemers Alifa,
Concordia en Sportaal zijn het offensief gestart om
met jongeren voorbij corona te kijken en om de
fun op een verantwoorde manier voor hen terug
te brengen. Tot en met eind juli is er een uitgebreid
activiteitenprogramma met gratis sport- en culturele activiteiten, een zomerkamp, een weekend
chillcafé en activiteiten op scholen. De activiteiten
zijn gericht op jongeren tussen de 12 en 27 jaar en
zijn coronaproof. Op de website www.hardgaan053.nl staat het activiteitenprogramma en informatie over wel of niet aanmelden

Academie voor theater- en musicaltalent

Vanaf september opent De Talentsmederij, Academie voor Theater en Musical, haar deuren in de
Performance Factory. De Talentsmederij is een
18

19

wijk k r a n t n o o rd

wijk k r a n t n o o rd

125E VERJAARDAG RABOBANK ENScHEDE-HAAKSBERGEN GEVIERD mET ONTHUllING ZITBANKEN EN fIETSROUTE

mEESTER ZOEN

Op vrijdag 21 mei vierde de Rabobank Enschede-Haaksbergen haar 125ste verjaardag. Ter gelegenheid
hiervan werden op de geboortegrond van de Rabobank bij de oude Melkhal in de Raffeissenstraat in Enschede twee oranje zitbanken onthuld, de kleur van de Rabobank. Na de onthulling zijn de zitbanken
voorlopig weggehaald. Als de werkzaamheden aan de Melkhal zijn afgerond worden ze op de binnenplaats ervan geplaatst. Ook is er een fietsroute gepresenteerd.

Het is weer tijd voor een dagje invallen. Ik mag vandaag voor groep 7 staan.
Een pittige klas met 27 uiteenlopende typen leerlingen. Van stuiterballen tot
pré-pubers (bestaat dat?) en van talentvolle slimmeriken tot de liefste leerlingen van Enschede. Het is een grote mengelmoes van leerlingen die ik in
het gareel moet zien te houden.

Geschiedenis van één van de oudste lokale Rabobanken in Nederland

De dag begint eigenlijk heel gewoon. Je kent het wel; we gaan vijftien- tot
dertig minuten stillezen. De eerste tien minuten verlopen soepeltjes. De
leerlingen zijn stil en lezen geconcentreerd in hun boekjes. Nou ja, de
meeste dan. Ik kom er namelijk al snel achter, waarom Dylan naast mijn bureau moet zitten: Hij is de grootste stuiterbal van de klas! Hij kan nog geen
tien seconden een rustige zithouding aannemen. Een aantal keren leg ik
mijn hand op zijn schouder en draai Dylan in de juiste leeshouding. Na drie
keer geef ik het op.

? Door Titia van Hooijdonk

Winactie

De Rabobank Enschede-Haaksbergen is benieuwd
wat je van de fietsroute vindt. Deel een foto van de
fietstocht op jouw social media en gebruik
#REH125jaar of stuur een foto via e-mail naar communicatie.ta@rabobank.nl. Elke week maak je kans
op een pakket vol heerlijke streekproducten, speciaal samengesteld door onze lokale ondernemers.
Deze winactie loopt tot 1 september 2021

Op 21 mei 1896 ontstond in de gemeente Lonneker, waar nu de Melkhal staat, de Coöperatieve
Landbouwersbank en Handelsvereniging. Hiermee
is het één van de vier oudste lokale Rabobanken
van Nederland.
Burgemeester Eduard Jacobs was de oprichter van
deze vereniging. Dit deed hij volgens het systeem
van Friedrich Wilhelm Raffeisen, naar wie de straat
vernoemd is. Het was een coöperatief georganiseerde kredietverlening, waarbij het draaide om
zelfhulp, eigen verantwoordelijkheid, wederkerigheid en samenwerking. Na diverse fusies en samenwerkingen werd het de bank zoals we die nu
kennen.

column van Jaap meinders, leerkracht basisonderwijs

Ik besluit om de methodeboekjes nog even rustig door te lezen. Maar dan. Uit het niets ontstaat er een
hoop rumoer en hoor ik kreten als: ‘’Moet je dit lezen!’’, ’Bleegh!’’ en ‘’HAHA!’’. Ik loop ernaartoe en Bart
zegt: ‘’Meester, moet je dit eens lezen! Vet raar man!’’ Ik neem het leesboekje van Bart aan en loop
ermee naar mijn bureau. Vervolgens lees ik (in mijn hoofd) het volgende: ‘’Hij voelt de lippen van Marja
op de zijne. En hij voelt haar natte, zachte tong. Haar tong die zijn lippen nat likt’’. En zo gaat het verhaal nog wel even door. Het is het boekje ’Zoenen’ van Haye van der Heyden en werd in 1996 getipt
door de Nederlandse kinderjury.
Nu ik dit lees, kan ik kan me wel voorstellen dat Bart hier een beetje door van slag is. Zulke literaire
hoogstaande teksten zijn de meeste leerlingen natuurlijk niet meer gewend. Of begint de jeugd misschien wat preutser te worden? Afijn, terwijl ik de heftige zoenbladzijde aan het lezen ben, merk ik op,
dat het in de klas wel héél erg stil is geworden. Met een geniepig lachje op mijn mond, kijk ik naar de
klas. Ik zie de spanning bij de leerlingen en probeer hun gedachten te lezen. Wat gaat meester doen?
Gaat hij het boekje definitief afpakken? Geeft hij het terug aan Bart? Zelfs Dylan zit stil te wachten wat
komen gaat…

Duurzame banken

De grondbeginselen die bij het ontstaan van de
Rabobank golden zijn ook nu nog actueel. Volledig
in lijn met de grondbeginselen van Raffeisen wilde
de Rabobank in het kader van haar verjaardag iets
terugdoen voor de samenleving. In dialoog met de
ontwikkelaar zijn de zitbanken ontworpen en gedoneerd door de Rabobank. De twee onthulde
banken zijn passend bij de Melkhal en volledig gemaakt van gerecycled plastic.

Ik ben vandaag weer eens met mijn gekke been uit bed gestapt en ik besluit daarom het stukje even
lekker klassikaal voor te lezen. Na amper drie regels stop ik met voorlezen. Bijna alle leerlingen hebben
hun handen over hun oren. Ze kunnen het niet verdragen. Ik klap het boek weer dicht en vraag: ‘’Zal ik
verder gaan of willen jullie liever stillezen? Er komt een unaniem ‘’Stillezen!” uit de monden. ‘’Prima!
Laat maar zien dan! En Bart, pak jij even een ander boekje?’’ ‘’Graag meester!’’ Het boekje ’Zoenen’ gaat
voorlopig maar even de bureaula in.

fietsroute

Speciaal voor de verjaardag van de Rabobank is er
een speciale fietsroute ontwikkeld. Deze route
brengt de fietser langs belangrijke historische punten van de Rabobank in Enschede en Haaksbergen.
De route is te downloaden op deze link: Rabobank
Enschede-Haaksbergen bestaat 125 jaar! - Rabobank Enschede-Haaksbergen, verder is de route
verkrijgbaar bij Enschede Promotie en bij de VVV
Haaksbergen.

Van links naar rechts: Joep Kockmann (directeur Rabobank Enschede-Haaksbergen), Hennie Stokkink, Johnny
Levink en Dick Dijkman.
De laatste drie zijn allen ambassadeurs (oud medewerkers) van de Rabobank en zij hebben de fietsroute samengesteld.
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BAlKON fESTIVAl OP 3 EN 4 JUlI IN ROOmBEEK EN HET cENTRUm
Als het sein op groen staat, met betrekking tot de coronaregels, zal de derde editie van het Balkon Festival
plaatsvinden op zaterdag 3 juli en zondag 4 juli. Dit jaar is Roombeek de festivalwijk en traditiegetrouw
loopt de tweede dag de route door het centrum. Ook dit keer zijn er weer verrassende balkons waar
muzikanten en theatermakers optreden.

Het festival

Roombeek is het decor van de eerste festivaldag. Op zaterdagavond 3 juli loopt de route door deze wijk
langs een aantal muzikale en theatrale balkonscènes, waarvan de organisatoren niet al te veel willen prijsgeven. Het is een traditie dat de bezoekers verrast worden door de acts en de locaties. Eén tipje van de
sluier willen ze wel geven: er komen verticale dansers. En één locatie van de tweede festivaldag op
zondagochtend 4 juli mag ook naar buiten: het stadhuisbalkon. Vanaf hier gaat de route door een deel
van het centrum dat bij velen onbekend zal zijn. Het publiek loopt de route in kleine groepjes, onder
begeleiding. De verwachting is dat de kaarten voor het Balkon Festival vanaf medio juni te koop zijn via
Concordia. Houd voor het nieuws de website www.balkonfestival.nl en social media in de gaten.

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: 9.00 uur tot 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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TENTOONSTEllINGSAGENDA

Alarmnummer (landelijk)
A.N.B.O. (Alg. Ned. Bond v. Ouderen)
Apotheek Deppenbroek
Apotheek Roombeek (Medsen)
Bewonersplatform Mekkelholt: bewonersplatform-mekkelholt.jouwweb.nl
Bewonersplatform Deppenbroek: info@wijkdeppenbroek.nl
Bureau Rechtshulp
Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160
De Luisterlijn (anonieme hulplijn)
Dierenmishandeling (meldnummer)
Dierenambulance
Domijn Woningcorporatie
GCC/Gemeente contact centrum (klachtenlijn)
Gezondheidscentrum Noord
Gemeente Enschede Stadskantoor, www.enschede.nl
Het Goed Kringloopwinkel
Huurdersvereniging "Domijn" (Bewonersrijk)
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 Thuiszorg, Wijkverpleging, Maaltijdservice
Maatschappelijke Dienstverlening
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg
Menzis (24.00 uur bereikbaar)
Milieupolitie (voor zwerfvuil etc.)
M-Pact vrijwilligers, info@m-pact.nl
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
Spoedzorg Huisartsen (17.00 - 8.00 uur, weekends en feestdagen)
Storingsnummer Gas en Stroom
SOS Tel. Hulpdienst Oost-Nederland (dag en nacht)
Stichting Welzijn Ouderen
TV Enschede FM
Twente Milieu
Wijkagent ‘Noord' en Politiemeldkamer (dag en nacht)
Wijkkrant redactie-secretariaat
Wijkteams Enschede, info@wijkteamenschede.nl
Wijkwijzer Noord, wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl
Woningcorporatie De Woonplaats
Ziekenhuis M.S.T.

tel. 112
tel. 0348 466666
tel. 053 433 68 00
tel. 053 430 32 44
tel. 053 480 19 19
tel. 053 737 02 68
tel. 0900 07 67
tel. 144
tel. 06 534 210 66
tel. 0900 335 0 335
tel. 053 481 76 00
tel. 053 435 16 15
tel. 140 53
tel. 053 433 29 44
tel. 053 477 79 80
tel. 053 431 62 88
tel. 053 434 81 39
tel. 0800 04 32
tel. 053 432 34 32
tel. 0900 9200
tel. 0900 9200
tel. 053 435 33 53
tel. 053 475 57 55
tel. 053 485 31 00
tel. 053 481 58 58
tel. 053 432 33 04
tel. 0900 6080100
tel. 053 476 06 61
tel. 053 475 74 55
tel. 053 737 02 81
tel. 053 432 54 55
tel. 053 481 70 98
tel. 088 555 11 88
tel. 0800 90 09
tel. 0900 07 67
tel. 053 432 01 22
tel. 053 432 75 27
tel. 0900 85 20 111
tel. 0900 88 44
tel. 053 435 88 08
tel. 053 481 79 00
tel. 06 229 432 23
tel. 0900 96 78
tel. 053 487 20 00

De musea zijn weer open! In verband met de coronamaatregelen dient men vooraf online tickets te
reserveren voor gewenste dag en tijdstip.
met workshops, demonstraties en activiteiten voor
de hele familie. Het volledige programma is te vinden op www.demuseumfabriek.nl

Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129-131)
t/m 12 september: Na de jacht; tentoonstelling
van de 100 mooiste aankopen en schenkingen van
de afgelopen tien jaren van Rijksmuseum Twenthe.
t/m 29 augustus: Schilderkunst uit de Deense
Gouden Eeuw; vijftig hoogtepunten uit de Nivaagaard Collectie van schilders uit de 1e helft van de
19e eeuw
t/m 29 augustus: Het Groene lab met kunstenaar
Christiaan Zwanikken: in de binnentuin een proefveld met zeldzame lavendelsoorten en binnen een
tentoonstelling met installaties en sculpturen.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

De hele zomervakantie van 10 juli t/m 22 augustus
is De Museumfabriek omgebouwd tot een heuse
Uitvindfabriek voor jong en oud. Creativiteit en
techniek komen samen in de fabriek waar iedereen
een eigen uitvinding kan doen en maken.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)
TETEm Kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
t/m 5 september: I want to delete it all, but not
now; speelse conceptuele escape room van mediakunstenaar Roos groothuizen.
In het maakmeelab kunnen bezoekers van alle
leeftijden aan de slag met innovatieve maakopdrachten. Werken in het lab kan alleen op afspraak!

De museumfabriek (Het Rozendaal 11)
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), Rampspoed.
In de makerspace is een uitgebreid programma

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)

WERElDEN BOUWEN
Jongeren die het leuk vinden om digitale werelden te bouwen kunnen gratis meedoen met de bouwweken van Tetem. Op je eigen computer bouw je samen in twee weken een themawereld in het programma
CoSpaces. Door het toevoegen van objecten, animatie en meer creëert de groep een eigen wereld. Ook
eigen muziek, 3d-objecten en tekeningen zijn toe te voegen. Ieders inbreng maakt verschil! We ontmoeten elkaar vier keer (zaterdag en woensdag) in een Zoombijeenkomst onder begeleiding van een Tetemdocent Coen Amel / Danielle, zodat de techniek geen hinder geeft aan de creativiteit.
Op zaterdag 3 juli vanaf 19.00 uur staat de wereld in het teken van Pure Me, je ware aard.
Vanaf zaterdag 17 juli 16.00 uur wordt er gebouwd aan Snoepland, Space World of Tropical Island.
Kom je met een groepje bouwen, dan kun je je eigen wereld creëren, maak een gaaf 3d filmpje voor je
website of insta! Jongeren tussen de 12 en 27 jaar kunnen zich aanmelden via receptie@tetem.nl. Dit is
onderdeel van het programma #Hardgaan053. Meer info: https://Hardgaan053 en zoekterm Tetem.

"

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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