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NIEUWS IN HET KORT
• Speeltuin Voortsweg biedt naast de bestaande activiteiten en clubjes nu ook onderdak aan dagbesteding Extra Puurrr. De dagbesteding is voor mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke
handicap, autisme of depressie. De dagelijkse werkzaamheden zijn heel divers, zoals het onderhoud in
de speeltuin, het verzorgen van de catering bij vergaderingen en natuurlijk eigen activiteiten.
• De Enschedese Schoolvereniging heeft in september/oktober meegedaan aan de Textiel Race Twente,
waarbij kinderen in een korte periode zoveel mogelijk textiel inzamelden. Intussen hebben ze veel geleerd
over het belang van hergebruiken, repareren en recyclen van textiel.
• Goed nieuws voor de Museumfabriek! Zij ontvangen de komende vijf jaar een jaarlijks bedrag van
200.000 euro van de Vriendenloterij voor aankopen, restauratie en presenteren van de collectie.
• Oud-wethouder Hans van Agteren wordt de nieuwe voorzitter van de commissie van beheer van het
G.J. van Heekpark.
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VOORKOM GEVAARlIJKE VERKEERSSITUATIES bIJ ScHOOl

? Door Jeroen Vos, wijkagent Mekkelholt en Deppenbroek

Regelmatig krijgt de politie klachten over verkeersonveilige situaties bij basisscholen, op dit moment met
name bij de Rijnstraat en de Zaanstraat. Vooral bij het halen en brengen van de kinderen.
Verkeersonveilige situaties

Veel ouders halen of brengen hun kinderen met de auto van en naar school. Omdat het aantal parkeerplaatsen daar vaak beperkt is, parkeren ouders hun auto op de stoep, op hoeken van straten, bij stopverboden en bij bushaltes. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties voor kinderen die op de fiets of
lopend van en naar school gaan. Kinderen moeten daardoor de straat oversteken tussen de op de hoeken
geparkeerd staande auto’s door, waardoor het zicht ernstig wordt beperkt. Ook krijgt de politie klachten
van buschauffeurs die met hun bus niet meer bij de bushalte kunnen komen, omdat daar geparkeerde
auto’s staan. Ook hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties omdat de bussen dan midden op de rijbaan moeten stoppen.
Advies politie

Denk als ouder niet alleen aan de veiligheid van uw kind, maar ook aan de veiligheid van andere kinderen.
Die kunnen door uw verkeersgedrag ongewild in een verkeersonveilige situatie terecht komen. Parkeer
op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Als deze vol zijn, parkeer dan uw auto iets verder van de
school vandaan. De meeste ouders wonen niet erg ver van school, dus misschien is het de overweging
waard om uw kind met de fiets te brengen of met uw kind naar school te lopen. Als iedereen zich aan
deze ‘spelregels’ houdt zal dit de verkeersveiligheid rondom de scholen ten goede komen.

WIJKWIJZER NOORD
Informatiepunt waar je terecht kunt voor vragen of advies over alles wat te maken heeft met zorg
en welzijn. Onze mensen bieden advies, hulp of een luisterend oor.

MAATJES PlATfORM ENScHEDE
We kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken of hebben behoefte aan een praatje op z’n tijd.
Veel mensen krijgen die hulp van familie, vrienden of buren, maar niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend. Het is dan fijn om te weten dat je in contact kunt komen met hulp van aanbieders uit je buurt, die
met alle plezier een handje komen helpen!
Een maatje is een vrijwilliger die een-op-een gekoppeld wordt aan een deelnemer. Het maatjescontact
wordt vaak aangegaan voor een onbepaalde periode met als belangrijk uitgangspunt dat beide partijen
plezier hebben en samen ontspannende, alledaagse activiteiten ondernemen.
Denk bijvoorbeeld aan:
• samen koffie drinken en een praatje maken
• wandelen of met de rolstoel er op uit
• bezoek aan zorgloket of arts
• het invullen van papieren
• ondersteuning bieden aan mantelzorgers
• klusjes in en om huis
• een museum of theater bezoeken

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 een andere hulporganisatie.
Adres Wijkwijzer:

Stichting Beien aan de Meeuwenstraat 160
Openingstijden:

Maandag 9.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag 9.00 uur tot 12.00 uur
Voor contact:

Telefoon: 053-481 79 00
Digitaal: www.enschede.nl/wijkwijze

Zoek je een maatje of wil je zelf als maatje aan de slag, neem dan contact op met M-Pact. Zij kunnen je
bemiddelen en verbinden met de juiste organisatie bij Maatjes Platform Enschede.
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OPEN DAG bIJ bUURTHUIS bEIEN

? Door Jolanda de Vos, coördinator pr en communicatie Buurthuis Beien
De open dag in september bij buurthuis Beien was een geweldig geslaagde dag. Werkelijk alles zat mee.
De vrijwilligers die zich uit de naad hadden gewerkt waren met alles net op tijd klaar, de weergoden
deden hun uiterste best, de buurtbewoners kwamen in groten getale op het evenement af, de partners
van Beien waren uitgebreid aanwezig met allerlei leuke kraampjes en activiteiten. Kortom: Het kon
eigenlijk niet beter!

Buiten op het plein stond een springkussen waar uitgebreid gebruik van werd gemaakt door vele
enthousiaste kinderen. Er werd bijzonder mooi en professioneel geschminkt door een zeer bedreven
schminkartieste. De Wijkwijzer bracht een popcornmachine en leuke spelactiviteiten mee, er was een ruilkraam waar je tweedehands spulletjes kon ophalen en/of ruilen, er werd door vrijwilligers van Power
onder meer druk gewerkt aan henna tattoos die erg populair waren, nog meer kraampjes, rondleidingen
in het Tiny Forest en lekker eten en drinken.
In Beien zelf waren de lokalen bezet door verschillende creatieve workshops en veel bezoekers hebben
daar gebruik van gemaakt. Er werd geschilderd, muizenhuizen in elkaar gezet en sieraden gemaakt.
De werkplaats in Beien liet zien hoe ervaren men was in het repareren van fietsen. Overal in en rondom
het gebouw was iets te zien, te doen of te proeven. Vooral de keuken had zich uiteraard lekker staan uitsloven en het vaste keukenteam had zichzelf weer overtroffen met heerlijk eten, superlekkere taart en
gezonde sapjes. De cup cake versieren workshop was specifiek populair.
Er was natuurlijk muziek en veel gezelligheid en de middag werd afgesloten door het ResonanZie terugspeel theater waarin theatermakers en muzikanten een interactieve voorstelling hebben neergezet die
mooi, emotioneel en gevoelig verbindend was.
Deze dag was voor alle deelnemers een groot succes en wij kijken er met plezier op terug. Er is hard
gewerkt door alle vrijwilligers en medewerkers, zowel van Beien, Power, Wijkwijzer, Manna, Jij maakt de
buurt als Bewonersplatform Deppenbroek en Mekkelholt. De inzet van al deze instanties hebben ervoor
gezorgd dat het een prachtige, gezellige dag is geweest. Met uiteraard een speciaal bedankje voor alle
buurtbewoners die zijn langsgekomen en gezelligheid, plezier en interesse hebben meegebracht.
Daarvoor was de open dag bedoeld. We zien jullie graag volgend jaar weer!
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MANNA PIcKNIcK IN ROOMbEEK
Op vrijdag 17 september organiseerde Zorggroep Manna op verschillende locaties in Twente een picknick
voor cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Tijdens de picknick kon iedereen genieten van ontmoetingen,
gezelligheid en een lekkere lunch. Op de foto’s een impressie van de picknick in de wijk Roombeek.

Foto's: Jan van Cooten
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HUIS VAN VERHAlEN
Vrijwilligers van het Huis van Verhalen aan de Roomweg 165c organiseren weer een ruim aanbod aan
activiteiten. Met de nieuwe versoepelingen rondom het coronavirus is het niet langer verplicht om 1,5 m
afstand te bewaren, waardoor we weer meer mensen kunnen ontvangen. De laatste informatie is altijd te
vinden op onze website https://huisvanverhalenenschede.nl of onze Facebook pagina
lenenschede.nl o.v.v. Buurtmaaltijd. De deur gaat
open om 17.30 uur en we eten om 18.00 uur.
Hopelijk tot gauw.

Rondleidingen door de wijk Roombeek

Centrum Golden Tree aan de Vegerweg 75 in Lonneker biedt alle rust en ruimte voor een introductiecursus
Sacred Dance. Sacred Dance is dans als meditatie. Docente is Jeaneth de Witte. Op meerdere plaatsen in
Twente geeft zij deze dans.
Al dansend in een cirkel - rondom een middelpunt - kunnen de dansers stilte, harmonie en vreugde
ervaren. Of een dans nou snel of langzaam is, vrolijk of ingetogen. De dans kan een weg in bewustwording
zijn om meer tot jezelf te komen. Je kunt de dans in de vorm vergelijken met een mandala of spiraal.
Er is een herhalend patroon. Elke dans kent een eigen choreografie met een eigen naam. Jeaneth: “Het
proces van een dans aanleren is een weg. Stap voor stap. Dat geeft zelfvertrouwen. Eigenlijk wordt alles
geactiveerd: hoofd, hart, lichaam en ziel. Het gaat niet om de prestatie van het kunnen of het perfecte
plaatje. Goed of fout bestaat niet, je kunt telkens opnieuw beginnen. En je kunt tot op hoge leeftijd doordansen. Het houdt je jong!”

Ambassadeurs van het Huis van Verhalen organiseren rondleidingen door de wijk Roombeek en
vertellen u graag over de geschiedenis van de wijk,
de vuurwerkramp en de opbouw van de wijk na de
vuurwerkramp. Voor meer informatie en het boeken van een rondleiding, kunt u bellen naar 053 –
431 62 88 of e-mailen naar info@huisvanverhalenenschede.nl

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. Laat ons weten of u interesse heeft om
met buren of kennissen uit de wijk activiteiten in
onze huiskamer te organiseren. Wij denken graag
met u mee.
Quilten voor een goed doel

Op elke eerste en derde woensdagmiddag van de
maand van 14.00 – 16.00 uur wordt er gewerkt aan
het maken van lappendekens voor mensen in
nood. Kom gezellig meehelpen in de huiskamer
van het Huis van Verhalen. Er zijn geen kosten aan
verbonden en koffie en thee is ook gratis. Interesse? Bel ons op 053 – 431 62 88 of e-mail naar
info@huisvanverhalenenschede.nl. o.v.v. Quilten.
Meer informatie over deze activiteit vindt u op
onze website en op onze Facebookpagina.

We dansen tweewekelijks op dinsdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur. De data van de introductiecursus
zijn: 2, 16, 30 november en 14 december. Je kunt op een van deze data kennismaken. Iedereen is van
harte welkom. Vooraf aanmelden is gewenst. Dans je ook mee? Meer informatie bij Jeaneth de Witte, te
bereiken via www.zonne-wende.nl of mail contact@zonne-wende.nl
levensboeken

De afgelopen coronaperiode is voor velen een tijd
geweest van (zelf)reflectie. Misschien geldt dat ook
voor u en zou u de gebeurtenissen in uw leven en
de lessen die u daarvan meegenomen hebt, willen
doorvertellen aan de volgende generatie, of als
overzicht voor uzelf. Misschien kent u iemand die
daar interesse in heeft? Wij bieden getrainde vrijwilligers, die in 7 tot 8 gesprekken een mooi compact boekje samenstellen, dat het verhaal van uw
leven vertelt. Interesse? Bel ons op 053 – 431 62 88
of e-mail naar info@huisvanverhalenenschede.nl
o.v.v. Levensboeken. Onze coördinator Levensboeken Ans Kwant neemt dan contact met u op.

Kaarten maken

Een maal in de maand op de woensdagochtend
van 10 -12 uur gezellig 3D kaarten maken. Er zijn
geen kosten aan verbonden en koffie en thee is
ook gratis. Interesse? Bel ons op 053 431 62 88 of
e-mail naar info@huisvanverhalenenschede.nl
o.v.v. Kaarten.

buurtmaaltijd

Op maandag 25 oktober start onze wekelijkse
buurtmaaltijd weer. U bent van harte welkom om
aan te schuiven. Volgens de huidige richtlijnen van
het RIVM is het wel nodig om een vaccinatie- of
herstelbewijs te tonen. Voorlopig hebben we plek
voor 40 personen. Mochten we de ene week vol
zitten, dan bent u de daaropvolgende week van
harte welkom. De bijdrage voor de maaltijd is 2,00
euro. Opgeven kan telefonisch op maandag- en
donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur via
053 431 62 88 of dagelijks via info@huisvanverha8
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KINDERbOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord
Het ergste van corona lijkt op de boerderij alweer voorbij. Het is weer bijna zoals voorheen. Laten we
hopen dat het zo blijft. Vele bezoekers hebben de boerderij weer weten te vinden en genieten van de
dieren, de speeltuin en de mooie omgeving. Daar zijn de beheerders ontzettend blij mee. Ze zijn ook
ontzettend blij met de vele vrijwilligers die hun bijstaan. Bij het verven van de dierenverblijven, snoeien
van de hagen, opruimen van de timmerwerkplaats, schoonmaken van de hokken, het bijhouden van de
financiële administratie of met het bijhouden van de website. Veel tijd gaat nu vooral zitten in de renovatie
van het hoofdgebouw met de woning. De werkzaamheden zijn in volle gang. Mensen met bouwachtergrond helpen de boerderij goed bij het begeleiden van de bouw.
schuldigd. Zonder hem was de boerderij er niet
geweest. Hij stierf in augustus op een gezegende
leeftijd van 88 jaar. Zijn inspiratie hoopt de huidige
generatie weer door te geven aan de volgende.

In memoriam Eef Nijhuis

Veel van de inzet van wijkbewoners is te danken
aan het voorbeeld van de oprichter: Eef Nijhuis.
Met mensen uit de buurt is hij begin jaren zeventig
begonnen aan het plan voor een kinderboerderij.
Docent in hart en nieren, wilde hij kinderen uit de
stad kennis laten maken met dieren en het leven
op de boerderij. Zelf kwam hij uit Mander. Als wijkproject is het begonnen en nog steeds wordt de
kinderboerderij bestuurd door mensen uit de wijk.
Eef Nijhuis heeft zelf de boerderij dertig jaar gediend als voorzitter. Hij wist steeds mensen om zich
heen te verzamelen en enthousiast te maken.
De wijk is Eef Nijhuis nog steeds veel dank ver-

Nieuwe bestuursleden gezocht

De boerderij wordt, zoals gezegd, bestuurd door
wijkbewoners. En er is nu weer ruimte voor nieuwe
bestuursleden. Dit is een prachtige kans voor actieve mensen uit Noord om mede vorm te geven
aan de toekomst van de boerderij. Aanmelden kan
bij de beheerders of bij voorzitter@kinderboerderijnoord.nl. Voor de voorwaarden, zie www.kinderboerderijnoord.nl.

Eef Nijhuis
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EINDElIJK WEER IEDEREEN ONTMOET OP bURENDAG PRISMARE

? Door Titia van Hooijdonk

Zaterdag 25 september voelde als een ultieme dag van bevrijding: op de Burendag in Prismare mochten
we elkaar eindelijk zonder verplichte afstand ontmoeten. We konden de activiteiten van verschillende
verenigingen in Prismare weer meebeleven en genieten van verschillende optredens. We werden ontvangen bij een feestelijk versierde ingang.
Een rijke ontvangst in het atrium

IntervOcaal

Schenkatelier Katoen en het Huis van Verhalen verzorgden vandaag de lunch met soep en broodjes
en drankjes. De Turkse vereniging TCVE verzorgde
hapjes. Naast deze lichamelijke voeding werden we
geestelijk gevoed met de gezelligheid in het
atrium: het was super om weer zoveel bekenden
terug te zien en nieuwe buren te ontmoeten. De
sfeer werd extra bevorderd met muziekspel en er
was een mevrouw aanwezig om mensen die dit
wilden op te maken. Voor de kinderen was er een
workshop creazand: niet met potloden of verf kleuren, maar met gekleurd zand.

IntervOcaal verzorgde geheel naar haar identiteit
een internationaal optreden. Er werden enkele
solo’s gezongen en bij de canons die voorbijkwamen, werd het publiek uitgenodigd om mee te zingen, waar volop gehoor aan werd gegeven.
Thema’s van de liederen waren vooral ‘vrijheid’,
‘verbinden’ en ‘samen’, volledig aansluitend bij de
dag van vandaag.

Muzikale optredens
Valerius Ensemble

Het eerste optreden dat ik in het theater meemaakte was van het Valerius Ensemble. De vier muzikanten
op
strijkinstrumenten
speelden
verschillende klassieke nummers. Bijzonder was dat
het muziekspel niet voorspelbaar of saai maar juist
gevarieerd en grappig. Er werd leuk bij verteld.
IntervOcaal

Jaap Reesema

Het optreden van Jaap Reesema, waar veel mensen
op af waren gekomen, begon al origineel. Jaap
kwam niet vanachter het podium, maar liep vanuit
de zaal naar het podium. Naast dat hij mooie nummers zong vertelde hij over zijn geschiedenis in de
muziek en betrok hij ook kinderen bij het optreden.
Verder zong Jaap enkele nummers van andere artiesten, waarbij er af en toe flink werd meegezongen vanuit de zaal. Na het optreden mochten
mensen met Jaap op de foto.

Woezel en Pip

Het laatste optreden was van de poezen Woezel
en Pip. Het was bijzonder om te zien hoe twee
poppenspelers de poezen zo wisten te besturen
dat ze echt tot leven kwamen en leuke liedjes zongen. Hierbij reageerden de poppenspelers snel op
wisselende situaties. Het verhaal was voor kinderen
mooi herkenbaar. Ook na dit optreden mochten
kinderen met de hoofdrolspelers op de foto.
Sport

In de sportzaal werden verschillende workshops en
demonstraties op het gebied van sport gegeven.
Een nieuw begin

Na anderhalf jaar beperking en aanpassing, was de
Burendag een nieuw begin met hernieuwde vrijheid en verbinding!

Foto's: Jan van Cooten

Jaap Reesema
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TRAM 1 TERUG NAAR ENScHEDE?

? Door Titia van Hooijdonk

Een aantal bevlogen erfgoedliefhebbers is bezig om Tram 1 terug te halen naar Enschede. Over het
waarom sprak ik met Jan Astrego, een van de initiatiefnemers van de plannen.

voor de tram is de cultuurmijl, van het plein achter
de museumfabriek waar een remise moet komen
richting het Rijksmuseum over de Museumlaan.
En dan via de Blijdensteinlaan naar het Muziekkwartier. “En er zijn zelfs ideeën om hem naar de
Oude Markt te laten rijden, maar dat is technisch
lastig.”

De geschiedenis van Tram 1

Tram 1 reed oorspronkelijk van 1908 tot 1933 tussen station Enschede en Glanerbrug. Station Enschede lag toen bij het Volkspark, wat het bordje
Station/Volkspark opleverde. Op het bordje bovenop de tram stond Glanerbrug. “Station Glanerbrug bestond nog niet en het eindpunt was de
grens, de tram reed over de Gronausestraat.”
Omdat bussen sneller, flexibeler en goedkoper
waren, gingen deze op de route rijden en verdween de tram. “De techniek ging verder.”

Stappen naar tram over rails

De plannen moeten aangepakt worden vanuit de
gemeente en de Museumfabriek. “Die wil het
beheer wel gaan doen. En er moet een hoop geld
gevonden worden maar daar zijn veel mogelijkheden voor, want de tram is een monument waar je
subsidie voor kunt krijgen. De eerste stap is dat de
tram afgebouwd wordt en een overdekt plekje
krijgt bij de Museumfabriek. Het mooiste zou zijn
als de tram de verbinding wordt tussen de Museumfabriek en het Rijksmuseum. De derde stap is
naar de binnenstad.”

Waarom terug naar Enschede

Op de vraag waarom de tram moet terugkomen
heeft Jan een direct antwoord: “Het is een originele
tram uit Enschede en dat is natuurlijk erfgoed.
Eigenlijk is het vanzelfsprekend.” Deze tram was, na
herverdeling, een zomerhuisje in Overdinkel.
“Enkele mensen ontdekten dat en die probeerden
de tram terug te krijgen. Dat is uit de hand gelopen
qua tijd, het begon al in de jaren 80. Wethouder
Van Agteren heeft hem namens de gemeente pas
in 2016 verworven.” Dus het heeft dertig jaar
geduurd. De inwoners van Enschede hebben veel
positieve belangstelling voor de terugkeer van de
tram, wat onder meer te zien was bij de tentoonstelling in de Museumfabriek en de positieve reacties op een artikel in Tubantia.

Inwoners van Enschede kunnen ook een bijdrage
leveren. “Financieel maar natuurlijk ook door het
te steunen. Door zich erover uit te spreken en de
politiek te bewerken.”
Het gezicht van Enschede

Jan verwacht dat er veel mensen op Tram 1 zullen
afkomen, waaronder toeristen en het zal ook het
gezicht bepalen van de stad. “Dat wordt alleen
maar leuker.”

Wanneer en waar weer rijden

De tram moet weer gaan rijden in 2025 omdat
Enschede dan 700 jaar bestaat en de vuurwerkramp dan 25 jaar geleden is. De bedachte route
14
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AcTIVITEITEN IN bUURTHUIS bEIEN

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

Oktober was de Halloweenmaand. Buurthuis Beien heeft een griezelig Halloweenfeest georganiseerd met
schmink, een spannende theatervoorstelling, een tocht door de buurt en een griezeldisco als afsluiting.
lunches en fietsreparaties

Het gewone leven gaat natuurlijk ook verder en in Beien betekent dit dat de heerlijke gezonde en betaalbare lunches nog steeds geserveerd worden. Voor de menu’s van de week kun je kijken op de website:
www.beien.nl De werkplaats is geopend voor fietsreparaties (en andere kleine reparaties). Geef je op en
breng je fiets langs op afspraak. Dan heb je voor een klein bedrag je fiets weer op orde.
Nieuw: miniaturen bouwen

We starten bij Beien een gezellige avond voor liefhebbers van miniaturen bouwen. Er zijn al een aantal
enthousiaste deelnemers bij elkaar gezocht. Voor diegenen die gefascineerd zijn door het bouwen van
kleine woonkamers uit restmateriaal of in bijna elk stukje afval een meubelstuk zien voor een poppenhuis:
geef je op bij info@beien.nl onder vermelding van Jolanda Muizenhuis en we nemen contact met je op.
Groot cursusaanbod

Er is met medewerking van onze vaste partner Power een enorm groot aanbod in leuke cursussen dus kijk
even of er iets leuks tussen zit en meld je aan via info@beien.nl.
We hebben onder meer: een kookclub, spelletjesmiddag, kaartjes maken, computerles, creaclub, hulp bij
solliciteren, geef- en neemtafel, Spaanse les en nog veel meer. Kijk even op de site van Beien: www.beien.nl
of die van Power: www.noord.centrumpower.nl voor het totale aanbod en alle mogelijkheden.
En natuurlijk loopt ons project: het Tiny Forest en het tuinieren in onze moestuin ook altijd door, al zijn de
activiteiten wel afhankelijk van het seizoen.
Kom eens een kijkje nemen op onze website, word lid van onze facebookpagina of volg ons op instagram.
Wie weet wil je zelf wel vrijwilliger worden en leuke projecten opstarten. Wij zijn er tenslotte voor de buurt
zelf. Je bent hartelijk welkom bij Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160!

AcTIVITEITEN IN SPEElTUINGEbOUW VOORTSWEG
Nu de coronaregels zijn versoepeld, kunt u zich opgeven voor de volgende activiteiten in het speeltuingebouw aan de Voortsweg.
bloemschikken: Op vrijdag 19 november en op dinsdag 21 december van 13.30 uur – 16.00 uur.
Kosten € 17.50, incl. koffie /thee en drankje.
brunch: Op vrijdag 26 november van 12.00 uur tot 14.00 uur. Kosten € 9.00.
Kerstdiner: Op vrijdag 17 december om 16.00 uur. Kosten € 10.00.
Per activiteit is er plaats voor deelname van 30 personen.
Opgave en afmelden kan bij Rikie Leusink: 06 - 205 759 05 of 053 - 430 25 37

lAAT JE VOORlEZEN IN DE bIblIOTHEEK ENScHEDE
Voorlezen is leuk en belangrijk. Daarom keert het Voorleesuurtje terug. Speciaal voor alle kinderen in
Enschede om even weg te dromen bij een goed boek.
Elke zaterdagochtend ben je van harte welkom bij ons Voorleesuurtje tussen 10.30 uur en 11.30 uur in
de centrale vestiging van de Bibliotheek Enschede. Laat je voorlezen door één van onze enthousiaste
voorleesvrijwilligers en neem na afloop gelijk een paar leuke boeken mee om thuis ook uit voorgelezen
te worden. Dat gaat heel makkelijk want alle jongeren (tot 18 jaar) mogen gratis lid worden van de
Bibliotheek.
We vinden het leuk om je te zien tijdens ons Voorleesuurtje! Je hoeft je niet van tevoren aan te melden
en je opa, oma, pappa of mamma zijn ook van harte welkom. Het uurtje is elke zaterdag, behalve in de
kerst- en zomervakantie.
16
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WIE WAT WAAR
De kaart kan worden opgewaardeerd met verschillende bedragen (van 5 tot 150 euro). Hierdoor is
de kaart geschikt voor elk cadeau, van een boeket
bloemen tot een dagje Enschede. Het tegoed is
ook in delen te besteden.

Wandelen op vliegveld

In oktober zijn er weer wandelingen geweest op de
voormalige Vliegbasis Twenthe langs tastbare herinneringen aan de Koude Oorlog, zoals bunkers en
een onderkomen van een vliegtuigsquadron. Meelopen met de gids kan ook nog op 7 en 14 november om 14.30 uur. Vertrekpunt: Koude Oorlog
Centrum, Vliegveldweg. Aanmelden: koudeoorlogcentrum@gmail.com

Drielandenroute door Nederland, Nedersaksen
en Noordrijn-Westfalen

Het knooppuntensysteem voor fietsroutes wordt
nu ook langzaamaan in Duitsland uitgerold.
De Drielandenroute, die in 2020 is geïntroduceerd,
is nu helemaal via knooppunten te fietsen.
De route start in Enschede, gaat via Losser naar
Bad Bentheim, vanuit daar naar Gronau en dan
weer terug naar Enschede. De afstand bedraagt 68
kilometer en onderweg kom je langs verschillende
bezienswaardigheden. Het vernieuwde routeboekje met alle knooppunten en informatie over
de bezienswaardigheden is gratis verkrijgbaar bij
Tourist Info aan de Langestraat. Het routeboekje is
ook online in te zien.

Museumnacht Enschede

Zaterdag 6 november vindt de tweede editie van
de Museumnacht Enschede plaats met als thema:
In het donker zie je meer. Ook Rijksmuseum
Twenthe en de Museumfabriek doen hieraan mee.
Tickets zijn verkrijgbaar via de websites van de
musea.
Permanente kunstroute rond lonneker

De permanente kunstroute van zo’n 10 km. loopt
vanaf het dorpsplein in Lonneker door het mooie
coulissenlandschap rondom Lonneker. Bewonder
tijdens de route de kunstwerken die een speciale
plek hebben gekregen in het landschap. De kunstwerken zijn in de loop der jaren aangekocht door
of geschonken aan Stichting Kunstenlandschap.
De routekaart en de catalogus zijn te koop bij café
Sprakel, hotel-restaurant Savenije (beide gelegen
aan het dorpsplein in Lonneker) en Concordia (in
centrum Enschede) voor 5 euro.

Kerstconcert Kottenpark

Traditiegetrouw wordt op Het Stedelijk Lyceum
Kottenpark, aan het eind van het jaar een kerstconcert georganiseerd voor ouders en buurt. Het concert was ooit een initiatief van voormalig directeur
Bram Distel en is uitgegroeid tot een jaarlijks
gebeuren, waarbij zowel leerlingen als personeel
hun talenten aan u zullen vertonen. U kunt u vermaken met hun favoriete muziek, van pop tot klassiek en natuurlijk kerstrepertoire. Het Kottenpark
zou het leuk vinden u daar te treffen. Het concert
vindt plaats op maandag 20 december, om 19.30
uur in de Distelzaal. Lyceumlaan 30, Enschede.
Aanmelden
kan
via
Claudette
Krakers:
ckrakers@hetstedelijk.nl

Voorlezers gezocht

De VoorleesExpres is op zoek naar mensen die wekelijks kinderen thuis willen voorlezen. Het gaat om
kinderen die een verhoogd risico lopen om een
taalachterstand op te lopen. Als zij met regelmaat
worden voorgelezen, krijgen ze een duwtje in de
rug en presteren ze op school beter. Wie vrijwilliger
wil worden krijgt bij de bieb een training. Zie voor
meer informatie de website van de bibliotheek:
voorleesexpres.
De Enschede cadeaukaart

Enschede introduceert de Enschede Cadeaukaart,
een waardebon die te besteden is bij onder andere
winkels, horeca en culturele instellingen in de stad.
De binnenstadspartners Enschede Promotie,
Winkelhart Enschede en de Vereniging Horeca Stad
Enschede hebben de handen ineen geslagen voor
dit initiatief om de lokale economie een boost te
geven. Vanaf 2 november is de cadeaukaart te
koop bij Tourist Info Enschede aan de Langestraat.
Ook is de kaart online verkrijgbaar.
18
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KOM NATUURlIJK IN bEWEGING!

MEESTER PUZZEl

Minder vitaliteit, voelt alles stug en stram? Voor iedereen die in beweging wil blijven, start dit najaar een
nieuw cursusjaar met werk-, sport-, houdings- en beweeglessen in Enschede Noord.

Precies een jaar geleden schreef ik deze column over mijn eerste weken in het nieuwe schooljaar:

Beweegcoach Eugenie van der Kroon geeft jou net dat duwtje in de rug. Met houdings- en gymnastiek
lessen in kleine groepen of individueel, wil ze mensen niet alleen soepel in beweging laten komen, maar
ook vitaal houden op de langere termijn. Met haar achtergrond als oefentherapeut Cesar, kijkt ze heel
goed hoe iemand de oefeningen uitvoert. Ook geeft ze tijdens haar lessen veel individuele aandacht.
Haar lessen bestaan uit gevarieerde oefeningen, lijkend op die van fysio-, mensendieck-, cesartherapie
en yoga. Elke les is anders, het hele lichaam komt aan bod.
Locaties:
- Potsweg 15: maandag vanaf 11.00 èn 12.00 uur, dinsdag van 10.00 – 11.00 uur
- Klaaskateplein 71: vrijdag van 10.00 – 11.00 uur, speciaal voor heren
Bij voldoende deelname ook op andere lestijden.
Kosten: 30 euro voor 1 maand (4 kennismakingslessen). Interesse? Neem vrijblijvend contact op met
Eugenie van der Kroon, 06-480 79 175, bion-twente@live.nl, www.debeweegconsulent.nl.

bUURTbEMIDDElING lOST Al 25 JAAR bURENRUZIES SUccESVOl OP
“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt
met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks
leven of beïnvloedt het je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren samen
een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening in gemeenten zorgt er al 25 jaar voor
dat buurtbewoners weer on speaking terms komen,” vertelt Jolanda Borggreve van buurtbemiddeling in
Enschede, sinds 2014 actief in de gemeente Enschede.
kaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer
sociale problematiek in de samenleving voor en
dat zien de buurtbemiddelingsorganisaties terug
in de aard van de conflicten. Borggreve legt uit:
“Gemiddeld is een vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld
psychische problemen, een opstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast
is al 25 jaar de meest gemelde klacht, gevolgd
door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’
zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.” Tips over hoe
je kunt omgaan met een burenruzie vind je op
www.problemenmetjeburen.nl

Al 25 jaar succesvol

In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en
Zwolle als eerste met buurtbemiddeling om wijkproblemen aan te pakken. Jolanda Borggreve:
“Buurtbemiddeling ontwikkelde zich in de daaropvolgende 25 jaar tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen. Intussen
bieden meer dan 300 gemeenten hun inwoners
buurtbemiddeling aan.”
buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid

Buurtbemiddeling vervult een belangrijke rol in
wijken en buurten. Het heeft een positief effect op
de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het
veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten.
“En ook heel belangrijk,” vult Borggreve verder aan,
“bewoners voelen zich na een bemiddeling meer
zelfredzaam. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen
in hun eigen oplossingsvermogen.”

column van Jaap Meinders, leerkracht basisonderwijs

In de eerste weken van het schooljaar zit ik flink te puzzelen met de indeling
van het klaslokaal. Doordat ik een groep van dertig leerlingen heb, is er al snel
sprake van een enorme krapte aan ruimte en mogelijkheden. Na een paar
weken ben ik alweer helemaal uitgekeken op de klasopstelling. Weg met die
saaie rijtjes! Ik wil groepjes!
Ik pak daarom een kop koffie en ik ga er eens goed voor zitten. Lekker op
mijn eigen manier, in een kleermakerszit op de grote instructietafel. Ontspannen kijk ik nog eens goed rond. Welke leerlingen moeten écht op een andere
plek? Welke leerlingen zouden wel of juist niet in een groepje kunnen functioneren? Al snel kom ik op leuke ideeën en ga ik aan de slag. Net als bij een
potje rummikub, ga ik lekker alles door elkaar husselen. In deze groep vind ik
het passend om met homogene groepen te werken. Ik heb nog nooit eerder
een combinatiegroep gezien waar het niveauverschil tussen de leerlingen zo extreem groot is. Zo zorg ik
er bijvoorbeeld voor dat de ‘zwakkere’ leerlingen de plekjes vlakbij het bord krijgen en ze zodoende alles
goed kunnen zien. Daarnaast is het handig dat ik dan snel in de buurt ben om ze te helpen. Tot nu toe
werkt dit voor mij en de leerlingen uitstekend.
Na drie weken in groepjes te hebben gezeten, maak ik weer de balans op. In groep 5 werkt in groepjes
zitten prima, maar in groep 4 juist helemaal niet. De leerlingen hebben vaak last van elkaar of ze vinden
elkaar iets te leuk, waardoor ze gezellig gaan kletsen in plaats van zelfstandig werken. Ik besluit om het
klassikaal bespreekbaar te maken: ‘’Groep 4… ik vind het niet zo goed gaan in de groepjes en ik zit eraan
te denken om er iets aan te doen! Ik heb drie opties voor jullie!’’
1. Ik kijk het nog een weekje aan en jullie laten verbetering zien.
2. Ik ga plekken verwisselen.
3. Ik ga jullie weer in rijtjes zetten.
Bij de derde optie zie ik ineens blije gezichten en hoor ik wat zachte ‘’jaa…’’ geluiden.
Ik begin nu toch wat nieuwsgierig te worden. “Wie wil er liever weer in rijtjes?’’ vraag ik. Van de dertien
leerlingen willen er acht leerlingen weer in rijtjes, twee maakt het niet uit en drie leerlingen willen in
groepjes blijven zitten. ‘’OK! Ik ben er al uit. De meeste stemmen gaan naar rijtjes! Dan ga ik jullie weer
in rijtjes zetten!’’ De meerderheid begint te juichen en de volgende dag zitten de leerlingen van groep 4
weer in rijtjes van drie. De rest van het kalenderjaar blijft het zo en gaat het er prettig aan toe. Het durven
experimenteren en het open overleggen met de leerlingen werpt dus uiteindelijk zijn vruchten af. Meester
blij en leerlingen blij.
Nou ja, op één leerling na. Bjorn komt aan het eind van de dag naar mij toe en zegt: ‘’Meneer, ik snap het
niet! Waarom moet ik altijd vooraan zitten?’’ Van binnen moet ik erg lachen en ik denk: ‘’Hoe ga ik een
’drukke’ en snel afgeleide leerling van 7 jaar oud uitleggen waarom alle juffen en meesters hem altijd
vooraan zetten!?’’ Ik kom dus niet verder dan: ‘’Omdat jij dan heel goed naar het bord kan kijken Bjorn!’’
Met een diepe zucht loopt Bjorn weer naar zijn vaste stekkie. Ik vind het vertederend om te zien, maar je
kunt soms niet iedereen blij maken in het onderwijs.

Toename complexe zaken

Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners
die om wat voor reden dan ook niet meer met el20
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VANUIT DE bASISScHOlEN

ENSCHEDESE SCHOOLVERENIGING
Onderwijs gaat niet alleen over rekenen en taal, maar ook over hoe de kinderen zich tot de wereld om
hen heen verhouden. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze leerlingen bewust omgaan met het milieu
en een positieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

Textiel Race

Om die reden hebben de leerlingen van groep 8 van de Enschedese Schoolvereniging de afgelopen tijd
meegedaan met het project TEXTIEL RACE.
De Textiel Race spoort de leerlingen aan om duurzamer om te gaan met hun textiel, zoals kleding, schoenen en knuffels. Ze leren tijdens het project dat ze textiel kunnen repareren, hergebruiken of kunnen inleveren in een textielcontainer. In Nederland wordt nu namelijk nog meer dan de helft van het oude textiel
bij het restafval gegooid en in een afvalverbrandingsinstallatie verbrand. Hierdoor kan het textiel niet
hergebruikt of gerecycled worden.
Wist u, overigens, dat we 80% van onze tijd slechts 20% van alle garderobekleding dragen? En wist u dat
jaarlijks 125 miljoen!! kilo textiel in de afvalcontainer verdwijnt?
Door duurzaamheidslessen te onderwijzen en het goede voorbeeld te geven, leren we onze leerlingen
dat we allemaal een kleine bedrage kunnen leveren aan het mooier maken van onze planeet
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THEMAbIJEENKOMST GEZOND EN GElUKKIG

? Door Henriëtte Oosterhuis, coördinator Jeugd, stadsdelen Noord en Oost
Voor alle scholen in Enschede Noord vond op donderdag 7 oktober de inspiratiesessie Gezond en
Gelukkig plaats in de Paulusschool. De aanwezigen lieten zich informeren en praatten mee over de
thema’s rondkomen met je inkomen, taalvaardigheid en een gezonde leefstijl. Drie thema’s die vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Op elke school loopt men wel eens aan tegen een ouder die de taal niet vaardig is. Ook is het niet voor
ieder gezin vanzelfsprekend om over genoeg geld te beschikken om kinderen deel te laten nemen aan
activiteiten die de school organiseert. Maar hoe ga je daar als professional mee om? Waar kun je ouders
naartoe doorverwijzen? En hoe ga je het gesprek aan over moeilijk bespreekbare onderwerpen? Tal van
vragen waar basisscholen regelmatig mee worstelen.
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TENTOONSTEllINGSAGENDA
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)

Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129-131)
t/m 23 januari: Artemisia, vrouw en macht; tentoonstelling over leven en werk van barokschilder
Artemisia Gentileschi.

TETEM Kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
t/m 30 januari 2022: Eclipse, a new chapter based
in false Mirrors; interactieve Virtual Reality tentoonstelling van Ali Eslami en Mathilde Renault
waarin verkend wordt hoe het leven van toekomstige mensen eruit zou zien in volledig virtuele werelden. De tentoonstelling kan zowel fysiek als
online bezocht worden.
In het MaakMeelab kunnen bezoekers van alle
leeftijden aan de slag met innovatieve maakopdrachten. Werken in het lab kan alleen op afspraak!
(Openingstijden: ma t/m zo 11.00 – 17.00 uur) Gratis toegang.

Interessant programma

De bijeenkomst werd afgetrapt met een voorstelling door Rob Mortze van Nieuw Begin Enschede
(NBE). Op inspirerende wijze nam hij de aanwezigen mee in de wereld waarin het niet vanzelfsprekend is om genoeg geld te hebben of de taal goed
te beheersen.
Vervolgens nam Maaike van Dartel van Sportaal de
deelnemers mee in de wereld van gezonde leefstijl.
Veel kinderen hebben namelijk te kampen met
overgewicht. Maar wat is een gezonde leefstijl eigenlijk en hoe ga je het gesprek aan over gezond
gedrag met een kind of ouder? Maaike zette met
de aanwezigen de eerste stap.

gezonde hapjes en een drankje, verzorgd door het
lunchteam ’t Proathuus, sloten de aanwezigen de
informatieve bijeenkomst af.

Tot slot werd er door Sanne Klaassen en Agnes Eshuis gesproken over het belang van taalvaardigheid en rondkomen met je inkomen.

De bijeenkomst zorgde voor de nodige positieve
reacties. De organisatie en deelnemers kijken dan
ook terug op een informatieve en inspirerende
bijeenkomst. De bijeenkomst werd gehouden als
pilot. Nu wordt er bekeken of het concept vaker
gehouden gaat worden in stadsdeel Noord en/of
in andere stadsdelen.

Informatiemarkt en gezonde snacks

De aanwezigen konden na afloop in de vorm van
een informatiemarkt in gesprek met onder andere
Stichting Leergeld, het wijkteam, GGD/Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Alifa. Onder het genot van

fEESTElIJKE OPENING DE NOAbER

Op vrijdag 8 oktober is dagbestedingslocatie de Noaber aan de Lonneker Molenweg 20 feestelijk
geopend. Vanwege corona heeft de opening ruim een jaar op zich laten wachten.

Dagbesteding op nieuwe locatie

Tentoonstellingsruimte Arendsmanhuis (H.B.
Blijdensteinlaan 83)
Wisselende exposities (op eerste verdieping)
(Openingstijden: zondagmiddag 14.00 – 17.00 uur
of op afspraak. Zie www.arendsmanhuis.nl)

t/m 9 januari: Deep Truth; vijftien (inter)nationale
kunstenaars verkennen het idee ‘waarheid’ in al
haar complexiteit.
t/m 9 januari: fotomanifestatie Enschede met het
thema Colours of Life. In Rijksmuseum Twenthe
werk van de fotografen Ernst Coppejans en Ilvy
Njiokiktjien.
Op verschillende locaties in Enschede is de fotomanifestatie te bekijken. Kijk voor het hele programma en alle locaties op www.fotomanifestatie.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

ARE Artist Residencies Enschede (Stroinksbleekweg 2)
Wisselende exposities
(Openingstijden: vrijdag, zaterdag, zondag 14.00 –
17.00 uur)
Prismare (Roomweg 167)
Tot eind november: De wereld in alle kleuren van
de regenboog; expositie van kunstwerken van
cliënten van Estinea.

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, Rampspoed.

Houtwerkplaats en winkel

Al sinds 1 september 2020 huurt de Twentse Zorgcentra het voormalige ABTB en Welkoopgebouw
voor de huisvesting van de Noaber. Het is inmiddels een prachtige dagbestedingslocatie met winkel, grote buitenruimte en goed toegeruste
(hout)werkplaats. De klussendienst bevond zich al
jaren op ’t Bouwhuis, maar was daar uit zijn jasje
gegroeid. Op de nieuwe locatie zijn de activiteiten
grotendeels hetzelfde gebleven, maar er zijn nu
meer cliënten (vanuit de wachtlijst) geplaatst
omdat hier meer ruimte is.

De Noaber is een werkplek voor mensen met een
licht verstandelijke beperking. In de houtwerkplaats worden producten zoals plantenbakken,
meubels en vogelhuisjes gemaakt, hersteld en
gepimpt. Deze producten worden verkocht in de
winkel. Daarnaast biedt de Noaber zijn diensten
aan aan de woongroepen op ’t Bouwhuis voor
kleine klusjes. Kom eens kijken in de winkel!
Voor meer informatie zie www.denoaber.nl
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