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NIEUWS IN HET KORT
• Eind oktober was er een open huis van het geheel gerenoveerde dagbestedingscentrum op ’t Bouwhuis.
De verbouwing is gefaseerd uitgevoerd en voldoet weer helemaal aan de eisen en wensen van deze tijd
met o.a. een gloednieuwe snoezelzone.
• Op het terrein waar eerder de Aldi was gevestigd, op de hoek van de Deurningerstraat en de Kottendijk
wordt binnenkort gestart met de bouw van 23 stadswoningen in Toscaanse sfeer.
• De achtertuin van het Rijksmuseum Twenthe krijgt een upgrade. Het wordt een schaduwtuin waar helder
gekleurde bloemen afsteken tegen een donker omgeving, een ontwerp van kunstenares Elspeth Diederix.
De nieuwe tuin moet het gebied nieuw leven inblazen en toegankelijker maken voor publiek. De aanleg
is naar verwachting in het voorjaar klaar.
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KUNSTWERK DE TROmmElSlAGER TERUG IN DE WIJK
Het kleurrijke beeld De Trommelslager van kunstenaar Hans Morselt is terug in de wijk en kijkt uit over
het nieuwe Fazantplein (zie foto op de voorkant van deze wijkkrant).
Feestelijke onthulling

Op 15 oktober werd het kunstwerk feestelijk onthuld in het bijzijn van buurtbewoners en betrokkenen. Wethouder Jeroen Diepemaat knipte samen
met Maarten Morselt, de zoon van de kunstenaar,
het lintje door. Na afloop was er koffie bij speeltuin
Mekkelholt. Stichting Beien had voor de koekjes
gezorgd.
Noodzakelijke opknapbeurt

De Trommelslager kreeg een noodzakelijke opknapbeurt. Dat was ook echt nodig want toen alle
verf zorgvuldig was verwijderd, bleek dat er meer
werk gedaan moest worden. Roestige plekken
moesten bijgewerkt worden en daarna werd met
een speciale lak de oorspronkelijke kleur teruggebracht. Hierdoor moest de in juli geplande onthulling uitgesteld worden naar oktober.

Foto: Jan van Cooten

en De zittende kinderen. Inmiddels heeft het
kunstwerk De Balken eveneens een mooie plek op
het Fazantplein gekregen.

meer kunst van Hans morselt op het Fazantplein

Door de opknapbeurt van De Trommelslager kwam
de gemeente in gesprek over twee andere kunstwerken van Morselt uit dezelfde periode: De Balken

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.
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
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ANDERE VERSPREIDING VAN WIJKKRANT NOORD IN 2022

? Door Cobi Hamstra, namens de redactie van Wijkkrant Noord

Vanaf 1 april 2022 wordt in Enschede de Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk geïntroduceerd. Bij dit systeem ontvangen alleen huishoudens met een Ja-Ja sticker op de brievenbus nog
ongeadresseerd reclamedrukwerk. De Ja-Ja sticker is bedoeld om papierverspilling te voorkomen en de
hoeveelheid papierafval te verminderen.
Wijkkrant Noord werd in een gedeelte van de wijk verspreid in het folderpakket van Spotta. Omdat wij
als redactie verwachten, dat het aantal huishoudens die kiezen voor een Ja-Ja sticker op de brievenbus
niet zo groot zal zijn, hebben we besloten om de wijkkrant niet meer te verspreiden in het folderpakket.
Hoe gaan we dan nu de verspreiding doen? In de eerste plaats gaan we meer kranten neerleggen op de
verschillende afhaalpunten in de wijk. Deze afhaalpunten zijn:
– De supermarkten in de winkelcentra Deppenbroek en Op de Brouwerij
– Primera in winkelcentrum Op de Brouwerij
– Krantenrek van Kroeze in winkelcentrum Deppenbroek
– Buurthuis Beien aan de Meeuwenstraat 160
– Servicecentrum Noord aan de Zaanstraat
– Huis van Verhalen in Prismare en leestafel in Prismare
– Verzorgingshuizen Ariënsstaete en Klaaskateplein
– Wachtkamers van huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten
In de tweede plaats zou het geweldig zijn als wijkbewoners zich bij ons opgeven om in hun straat huisaan-huis de wijkkrant te bezorgen. Wilt u hierbij helpen dan kunt u dit opgeven bij Cobi Hamstra via
wijkkrantnoord@hotmail.com. Wij zorgen dan dat u het aantal wijkkranten krijgt dat voor uw straat nodig
is. Helpt u mee? Alvast bedankt!

Foto's: Jan van Cooten
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VIJF VRAGEN AAN…

marijke van Oostende, adviseur buurtinitiatieven
1. Je bent nu ruim een jaar actief als adviseur buurtinitiatieven in stadsdeel Noord. Hoe bevalt het in
Noord?

In één woord: prima! Als je ziet hoeveel mooie initiatieven van de grond komen, hoeveel bewoners meehelpen
en meedenken, de handen uit de mouwen steken voor
een prettige en veilige buurt. Ik vind het geweldig om
bewoners en wijkbudgetcommissies hierbij te mogen
ondersteunen.
2. Als adviseur buurtinitiatieven ben je betrokken
bij het adviseren rond wijkbudgetten. Kun je nog
eens uitleggen wat een wijkbudget inhoudt?

Wijkbudget is geld voor jouw buurt. Iedereen met een
goed idee voor prettig en veilig wonen kan wijkgeld aanvragen om het initiatief te realiseren. Bewonerscommissies, zoals wijkbudgetcommissies of wijkraden, beheren
dit geldpotje. Zij beoordelen of het initiatief voldoet aan
de spelregels van het wijkbudget. Het is gemeenschapsgeld. Als er genoeg buurtgenoten achter het plan staan
is financiering met wijkbudget mogelijk. Draagvlak dus.
3. corona heeft het niet gemakkelijk gemaakt het
afgelopen jaar. Op welke buurtinitiatieven, gesteund met geld van een wijkbudget, kijk je met
veel plezier terug?

Ik zeg: op elk buurtinitiatief! Door initiatief te nemen, blijven we in verbinding met elkaar en de omgeving waarin
we leven. Dat is reuze belangrijk voor een prettige en veilige woonomgeving.
Ik noem er een paar: tasjesacties tijdens de lockdown, buurttheater Resonanzie, opgepimpte trafokasten,
het balkonfestival, buurthuis Beien, Mystiek Theater en de historisch TET bus. Helaas gingen vooral de
grotere wijkevenementen niet door, zoals de Vijvervrijdagen en De Buurtcamping in het Van Heekpark;
hiervan lagen de draaiboeken al klaar. Komende zomer een nieuwe kans!
4. Heb je nog voorbeelden van buurtinitiatieven uit andere wijken, om buurtbewoners in Noord
enthousiast te maken en op ideeën te brengen?

Wijkverfraaiing. Een plantsoen opleuken met kunst, een buurtplein kindvriendelijk inrichten of aankleden
met meer fleurige beplanting. Ook al is het in coronatijd soms lastig gezellige buurtactiviteiten te houden,
voor wie iets wil ondernemen is er nog genoeg mogelijk.
5. Als buurtbewoners een idee hebben. Hoe is dan de procedure voor het aanvragen van geld
voor hun plan?

Van idee tot uitvoering. Als je iemand kent van een wijkbudgetcommissie kan diegene het eerste aanspreekpunt zijn. Verder kun je een idee indienen via de website Jijmaaktdebuurt.nl. De website is binnenkort vernieuwd en gebruiksvriendelijker.
Mij bellen of mailen kan ook: (06) 287 533 93 of mail: m.vanoostende@enschede.nl
Je ontvangt een aanvraagformulier: je beschrijft jouw idee, het doel, draagvlak en welke kosten je verwacht en of er inkomsten zijn, zoals van andere sponsors of deelnemersbijdrage. Het aanvraagformulier
dien je in bij de commissie van jouw buurt. Als idee-indiener zorg je dat het initiatief goed uitgevoerd en
verantwoord wordt. Veel commissies nodigen de initiatiefnemer uit voor een persoonlijke toelichting op
het plan. Dit levert prachtige gesprekken op!
6
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PAROcHIËlE cARITAS INSTEllING KAN HElPEN

HUIS VAN VERHAlEN

Koelkast leeg, maar leefgeld op? Wasmachine kapot, wat nu?
Wie zijn wij?

Wij zijn de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van Enschede. Vanouds is de PCI of Caritas bedoeld om mensen die acute (financiële) hulp nodig hebben, een helpende hand te bieden.

Vrijwilligers van het Huis van Verhalen, gevestigd aan de Roomweg 165c, organiseren een ruim aanbod
aan activiteiten. Maatregelen rondom het coronavirus worden natuurlijk in acht genomen. Dit kan betekenen dat er op het laatste moment wijzigingen zijn. Er wordt altijd rekening gehouden met de laatste
maatregelen rondom het coronavirus. Volg daarom onze website https://huisvanverhalenenschede.nl of
Facebook pagina voor de laatste update over de mogelijkheden.

Wat doen wij?

Rondleidingen door de wijk Roombeek

Inwoners van Enschede die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bij ons terecht voor directe
(beperkte) noodhulpvragen. Vrijwilligers staan klaar om u te helpen:
• Luisteren naar uw probleem
• Adviseren en doorverwijzen
• Tijdelijke materiële hulp, bijvoorbeeld boodschappen
• Contact leggen voor een pastoraal gesprek
Hoe kunt u ons bereiken?

Zoekt u hulp? Of zoekt u hulp voor iemand anders? Stuur een bericht naar secretaris@caritasenschede.nl.
U krijgt zo snel mogelijk een reactie. U kunt ook contact opnemen met de hulptelefoon op werkdagen
van 18.00 - 21.00 uur : 06 – 387 650 54. Een boodschap inspreken kan ook, dan wordt u teruggebeld. Kijk
voor meer informatie op: www.caritasenschede.nl, www.facebook.com/CaritasEnschede.

Inloopmiddagen

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
ramp. Voor meer informatie en het boeken van een
rondleiding, kunt u bellen naar 053 – 431 62 88 of
e-mailen naar info@huisvanverhalenenschede.nl

U bent 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.
Quilten voor mensen in nood

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 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 Facebook pagina.

buurtmaaltijd

Vol enthousiasme was de buurtmaaltijd eind oktober weer van start gegaan. Helaas heeft het team
moeten besluiten om de organisatie opnieuw tijdelijk stop te zetten. Er wordt druk overlegd over
de mogelijkheden om weer te kunnen starten,
maar er is nu nog geen datum bekend. Volg onze
Facebook pagina voor het laatste nieuws. U kunt
de link op onze website vinden: https://huisvanverhalenenschede.nl

Kaarten maken

Op de 2e woensdag van de maand van 10 - 12 uur
gezellig kaarten maken voor allerlei gelegenheden.
Er zijn geen kosten aan verbonden en koffie en
thee is gratis. Interesse? Bel ons op 053 431 62 88
of e-mail naar info@huisvanverhalenenschede.nl
o.v.v. Kaarten.

levensboeken

Deze coronaperiode is voor velen een tijd van
(zelf)reflectie. Misschien kan daardoor de behoefte
ontstaan om uw levensverhaal op te schrijven. Het
Huis van Verhalen biedt die mogelijkheid met een
team van ervaren vrijwilligers. Uw verhalen worden
opgeschreven, eventuele foto’s verzameld en dat
wordt gebundeld als uw unieke levensboek. Interesse? Neem dan contact met ons op. 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.
8

Overig

Hebt u familie, vrienden of kennissen uit de wijk
die geïnteresseerd zijn om aan onze activiteiten
deel te nemen of hebt u ideetjes voor andere activiteiten die wij kunnen organiseren? Laat het ons
weten. Wij denken graag met u mee.
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KINDERbOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord
op net enkele cruciale dagen na. De beheerdersruimten liepen schade op en konden lange tijd niet
worden gebruikt. De timmerwerkplaats werd vervolgens -langer dan gedacht- de verblijfplaats voor
de beheerders en de vergaderlocatie voor de boerderij.

Nieuw kalfje op boerderij

De boerderij heeft weer een kalfje, van het brandrode runderras. Dit past in het beleid dieren van
oud-Hollandse rassen op de boerderij te hebben.
Dat is nu ook weer gelukt. De beheerders hebben
haar Fien genoemd. Het dier is een paar maanden
oud en is de eerste weken nog op stal gebleven.
Ze moest nog erg wennen aan haar omgeving. Ze
is nu ook te zien voor de bezoekers. Let op, ze
schrikt nog snel.

Vrijwilligers hebben intussen ook de educatieve
ruimte stevig aangepakt. Het mooiste deel van de
renovatie. Een nieuwe keuken is uitgezocht en
nieuwe stoelen en tafels zijn gekocht. De wanden
zijn opgeknapt en ventilatie en verlichting wordt
vernieuwd. Na twintig jaar is deze ruimte straks geheel vernieuwd. Geschikt voor alle organisaties uit
de wijk. En uiteraard ook voor kinderfeestjes…
Nu de rest nog….voor een mooie kerstgift

Veel moet nog. Plan is om op zolder een nieuw beheerderskantoor in te richten. Een extra raam is al
aangebracht. Een trap volgt nog en een aanpassing
van de beheerdersruimte beneden. Hiervoor is nog
wel geld nodig. De boerderij is een inzamelactie
begonnen. De eerste bijdragen zijn al binnengekomen van winkelcentrum Roombeek en de clubactie
van de Rabobank. De boerderij is ontzettend blij
dat zoveel mensen voor de kinderboerderij hebben
gekozen! Ook zijn enkele royale bijdragen uit de
wijk binnengekomen. Voor wie voor de kerst nog
aan een mooi doel wil doneren: denk aan de kinderboerderij en check de website!

Eerste deel renovatie bijna klaar

Er is veel gebeurd de laatste maanden en bouwers
hebben veel werk verricht. Het hele dak is eraf geweest. Asbest is verwijderd en het dak is nu geheel
geïsoleerd. De oude beheerderswoning is na veertig jaar geheel opgeknapt. Muren zijn voorzien van
binnenwanden en alle ramen hebben nu HR++
glas. Hiermee wordt het warmtegebruik van de
boerderij meer dan gehalveerd! Iets om trots op te
zijn. In de woning is inmiddels ook een warmtepomp geplaatst en er zijn 30 nieuwe zonnepanelen
op het dak gelegd. De woning is straks nagenoeg
energieneutraal.
De verbouwing is goeddeels binnen budget en
planning verlopen. Een tegenslag was de waterschade. De hele septembermaand was het droog,
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bUURTHUIS bEIEN VIERT FEEST

In navolging op de actie van vorig jaar, is er dit jaar wederom een actie Sterren In Noord.

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

We hadden met elkaar goede hoop dat 2021 beter zou verlopen dan 2020. Helaas heeft het coronavirus
een grote grauwe wolk over het jaar gelegd. Veel mensen werden getroffen, sommigen voor de tweede
keer of hadden in de nabije omgeving ermee te maken. Ook onze zorgverleners hebben dit jaar een heel
zwaar jaar gehad en staan zwaar onder druk. Voor velen waren er dit jaar weinig lichtpuntjes en tal van
activiteiten werden afgelast ook voor de bewoners van Enschede Noord.
Vanuit de stadsdeelcommissie Noord is het idee van het vorig jaar, om aan het einde van het jaar toch
wat licht te brengen, opnieuw opgepakt. In samenwerking met de winkeliersverenigingen Twekkelerveld,
Op de Brouwerij en Deppenbroek, Huis van Verhalen en Initiatiefkracht Noord worden een aantal verlichte
kerstbomen geplaatst bij de winkelcentra.
Onder de titel Sterren in Noord kunnen inwoners een Ster (verkrijgbaar bij de deelnemende winkeliers)
in de boom hangen met hun eigen telefoonnummer erop geschreven. De bedoeling is dat zij dan iemand
kunnen voordragen uit Enschede Noord die een kerstattentie verdient en even aandacht krijgt. Regelmatig
zullen de winkelcentra één Ster uit de boom halen en de persoon benaderen voor de te verstrekken attentie. Ook via het mailadres sterreninnoord@gmail.com kunnen bewoners van Noord mensen uit Noord
gemotiveerd voordragen voor een kerstattentie.
Voor de kinderen is er een mogelijkheid om hun eigen Sterren In Noord extra kleur te geven. Bij de winkeliers kunnen ze een kleurplaat afhalen en gekleurd bij iemand in de brievenbus stoppen die ze een
hart onder de riem willen steken.
Alle inwoners in Noord kunnen laten blijken deze lichtactie te steunen door een eigen Ster voor het raam
of aan het huis te hangen. Laten we samen licht brengen in dit donkere jaar en blijf allen gezond!

PROEFTUIN VERKEERSVEIlIGHEID – mENKOTOREN

? Door Henriëtte Oosterhuis, coördinator Jeugd, stadsdelen Noord en Oost
Op dinsdag 2 november was de start van de proeftuin verkeersveiligheid op basisschool de Menkotoren.
Een project waarin de leerlingen van groep 7, samen met Heidy van Essen (Provincie Overijssel) en
Gooitske Zijlstra (bureau Gooitz), aan de slag gaan met de verkeersveiligheid rondom hun school.
In deze proeftuin staan de kinderen centraal; kinderen hebben tenslotte een andere kijk op hun leefomgeving dan volwassenen. Letterlijk omdat ze kleiner zijn en een stad op andere ooghoogte zien. Kinderen
ervaren de wereld anders en denken anders dan volwassenen. Ook denken kinderen in mogelijkheden
en laten zich niet beperken.
In een aantal workshops gaan de leerlingen op zoek naar een verkeerssituatie waar in hun ogen wat aan
moet worden veranderd. De verbetervoorstellen worden voorgelegd aan de gemeente, die zal kijken in
hoeverre dit doorgevoerd kan worden of op zoek gaan naar een alternatief dat erop lijkt.
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Halloweenfeest

Halloween was dit jaar gelukkig gewoon op locatie
en het was een superfeest. De belangstelling was
groot! Het was een griezelig, chaotisch, gezellig en
heel leuk feest met prachtige geschminkte gezichtjes, mooie en echt enge kostuums en veel lekkers.
Er was een leuke theatervoorstelling en de trick or
treat tocht door de wijk was goed voorzien van
veel enthousiaste deelnemers in de wijk. De griezeldisco naderhand was ook geweldig. Buurtbewoners hebben zich gezamenlijk ingezet om dit feest
goed en gezellig te laten verlopen en dat was te
merken want de kinderen hadden de hele avond
geweldig veel plezier. Vrijwilligers van Beien en
wijkbewoners hebben zich uit staan sloven en uiteindelijk is er met vereende krachten een fantastische Halloweenviering uitgevoerd. En dit was
natuurlijk nooit mogelijk geweest zonder hulp van
buurtbudgetten Mekkelholt en Deppenbroek. Wat
ons betreft: Volgend jaar weer!

familieverband naar binnen om een gesprekje met
de Sint te hebben en daar kregen ze cadeautjes en
lekkers. De prachtige spekletters en grote zakken
met pepernoten werden gedoneerd door bakkerij
Nollen en die Grenze van winkelcentrum Deppenbroek. De kinderen gingen naar huis met hun
armen vol. De cadeautjes werden mede mogelijk
gemaakt door het gulle budget van wijkbudgetten
Deppenbroek en Mekkelholt en de prachtige boeken kwamen via speeltuin Mekkelholt. En weer
hebben vele vrijwilligers, stagiaires en medewerkers van zowel buurthuis Beien, speeltuin Mekkelholt, Power Noord en Wijkwijzer Noord een
geweldig feest neergezet.

Sinterklaas

Natuurlijk werd ook Sinterklaas gevierd. Buurthuis
Beien werkte bij dit feestje samen met Speeltuin
Mekkelholt en dat pakte super uit. Het programma
stond als een huis, alleen het weer gooide roet in
het eten. Het regende en het was ijskoud maar de
kinderen waren evengoed door het dolle heen
toen de Sint op Speeltuin Mekkelholt arriveerde.
Van daaruit ging Sinterklaas in een cabriolet met
een sliert aan ouders en kinderen achter zich aan
in optocht naar buurthuis Beien waar de zak met
cadeautjes bleek te liggen. Voor de deelnemers
was een joekel van een tent opgezet. Koffie, thee,
koekjes en warme chocomelk waren beschikbaar
gesteld door Dirk van winkelcentrum Deppenbroek. En dat werd goed ontvangen want wat was
het koud. De kinderen mochten een voor een of in

Verbouwing

Dan nog een belangrijk nieuwtje over een op handen zijnde verbouwing binnen Beien. Door de verbouwing zal Beien gesloten zijn voor publiek van
13 december tot 15 januari. De heerlijke lunches
gaan in die periode niet door. De Wijkwijzer is wel
gewoon bereikbaar en voor de andere organisaties
binnen Beien geldt dat zij bereikbaar zijn op afspraak. De bezorging van soep en broodjes voor
vaste klanten gaat wel door tijdens de verbouwing.
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OPTREDEN INTERVOcAAl IN WEEK VAN AmATEURKUNST

? Door Titia van Hooijdonk

In het kader van de Week van de Amateurkunst verzorgde op woensdag 27 oktober het multiculturele
koor IntervOcaal twee optredens. Om 16.45 uur trad een klein koor op in een uitzending van 1Twente.
Tijdens dit optreden van een kwartier werd ook een interview met dirigente Diet Gerritsen en een aantal
koorleden ingelast. Om 20.30 uur had het gehele koor een openbare repetitie in de Theaterzaal van
Prismare, toegankelijk voor publiek.

Over het optreden van de openbare repetitie van het hele koor gaat het onderstaande verslag.
Enthousiast publiek

Al bij het eerste nummer wist dirigente Diet Gerritsen het publiek bij het optreden te betrekken. Bij het
lied ‘Ja dan duia’ deed het publiek enthousiast mee en vormde het samen met de stemmen van het koor
een perfecte echo. De stemming zat er dus gelijk goed in!
Het samen zingen werd nog eens benadrukt met het lied ‘Singin all together’, waarbij eerst gewoon in
echo werd gezongen en er later kleine variaties aan werden toegevoegd.
Het volgende nummer dat gezongen werd was ‘Everybody love my baby’, waar het koor in vier verschillende partijen enthousiast door elkaar zong.
Het lied ‘I like the flowers’ werd gecombineerd met ‘Blue moon’ en ‘Always look on the bright side of life’.
Na ieder nummer volgde een uitgebreid applaus.
Bij de ‘Hymn to freedom’ gaf de dirigente aan dat dit lied in deze coronaperiode erg belangrijk voor haar
is geweest en wat voor een bijzonder gevoel het was geweest als mensen in de afgelopen periode een
solo bij haar thuis kwamen inzingen. Het optreden werd afgesloten met het lijflied ‘Blij in Enschede.’
Solo’s

Het samen zingen werd regelmatig afgewisseld met een solo, zoals de solo: ‘My favourite things’ en de
Indonesische solo ‘Bubuy Bulan’. Een Turkse solist uit het Armeense deel zong helemaal alleen zijn solo
‘Elfida’ en een Syrische solist zong ‘Yerkir indz hamar’, dat gelukkig al zo vaak geoefend was dat het koor
na de solo ook met zijn allen mee kon doen.
Toegift

Na afloop van het eindapplaus zette Diet ‘I like the flowers’, ‘Blue moon’ en ‘Always look on the bright
side of life’ weer in, waar het publiek enthousiast aan meedeed. Wat was het een mooie avond en wat
hadden we een fijn publiek. We zijn er weer!

14
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KEUKEN VAN bEIEN IS UITGEbREID

? Door Titia van Hooijdonk

De keuken van buurthuis Beien aan de Meeuwenstraat is in het afgelopen jaar vernieuwd. Sinds die tijd
verzorgt het keukenteam onder leiding van kok Ray Griët iedere maandag, dinsdag en donderdag een
lunch en op feestelijke dagen de nodige versnaperingen. Over de geschiedenis en wat er nu gedaan wordt
sprak ik met Ray.

Kok Ray Griët helemaal rechts op de foto.

het moment is er een soepproject waarbij mensen
via de website: www.beien.nl of telefonisch (053
737 02 68) kunnen bestellen.” Een soepje van de
dag met stokbrood kost 2 euro. Een lunchmaaltijd
kost 2,50 euro en alles samen is 4 euro, 50 cent
voordeliger. “Graag enkele dagen van tevoren de
maaltijd bestellen, zodat ik ook met eventuele
allergieën rekening kan houden.”

Waarom een nieuwe keuken?

Er kwam een nieuwe keuken “Omdat we nu veel
uitgebreider bezig zijn.” Het keukenteam is ook
bezig voor minder bedeelden in de wijk. “En omdat
we verkopen kun je controle krijgen van de Keuringsdienst van Waarde. Het restaurant moet nu
vernieuwd worden met nieuwe spullen. Binnen én
buiten moet het er goed uitzien.” Het keukenteam
is een leerbedrijf en Ray is de leermeester.

De maaltijd wordt gemaakt door vrijwilligers die
iets te doen willen hebben en graag bij elkaar zijn.
“En zij kunnen allemaal een maaltijdje meenemen.”
De lunch in Beien duurt van 12 tot 13 uur. “Van de
lunch maak ik altijd een warme maaltijd, omdat
zeker veel ouderen dat gewend zijn.”

Financiering niet moeilijk

De financiering is niet moeilijk. “Van de lunches die
gekocht worden blijft altijd wat over, dat geven we
dan cadeau aan mensen die niet kunnen betalen.”
Ray koopt op meerdere plekken goedkoop in. “En
in de zomer halen we veel uit de groentetuin.”
Als de nieuwe oven er is gaat het keukenteam de
broden, koekjes en taarten ook zelf maken. Het
keukenteam heeft het nu druk. “(Sport)scholen en
de gemeente doen bestellingen, dat lukte niet
meer in de oude keuken.”

Plannen voor de toekomst

Het keukenteam heeft nog wel plannen. “Wij willen
zoveel, maar het is afwachten hoe alles gaat lopen.
Wat ik wel kan vertellen is dat we ook avondmaaltijden willen gaan bezorgen.”

Soep met maaltijd

Het keukenteam kookt drie dagen in de week voor
mensen in de wijk en bezorgt indien nodig. “Op
16
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WIE WAT WAAR
iedere basisschool is uitgedeeld. Op de website
www.enschedeactief.nl is meer informatie te vinden. Aanmelden voor de activiteiten kan eveneens
via deze website.

Volleybalgroep zoekt versterking

Damesvolleybalgroep ‘Keep Fit’ heeft ruimte voor
nieuwe leden. De club bestaat uit dames in de leeftijd van 40+ die vroeger op een redelijk niveau
gevolleyd hebben en het spel, op een recreatieve
manier, nog steeds leuk vinden. Zij trainen op dinsdagavond van 19.30 – 21.00 uur in de gymzaal aan
de Dr. Coppesstraat. Na een lichte warming-up en
een korte techniektraining van de trainer spelen ze
een paar partijtjes. Zij zijn enthousiast en fanatiek,
maar vinden plezier en gezelligheid zeker zo belangrijk. Wil je eens komen kijken in de zaal of een
paar keer vrijblijvend meespelen, dan ben je van
harte welkom. Voor inlichtingen kun je bellen met
Anneloes Schnellen: 06 164 553 48.

Automaatje

Alifa zoekt vrijwilligers voor AutoMaatje, de vervoersdienst voor senioren die zelf niet meer zo
mobiel zijn. Alifa coördineert de ritten en de inzet
van vrijwilligers. “De vrijwilliger haalt, brengt en, net
zo belangrijk, legt contact en maakt een praatje”,
aldus Theo Jongman van Alifa. Opgeven kan via
053 432 01 22 of t.jongman@alifa.nl.
Slagwerk voor 55+ bij Kaliber Kunstenschool

Heb jij altijd al eens willen drummen, maar is het
er nog nooit van gekomen? Dan is nu het moment!
Er is een leuke actie voor 55-plussers. Doe een cursus slagwerk en leen de eerste drie maanden gratis
een drumstel. Je kunt rustig uitproberen of het iets
voor je is, want je hoeft niet meteen een jaarcursus
af te nemen. En wil je iets anders proberen dan
drummen? Tot de slagwerkgroep behoren ook de
kleine of grote trom, pauken, xylofoon, marimba,
conga, bongo, djembé en cajon. Professionele docenten begeleiden je en stemmen de les geheel af
op jouw niveau en tempo. Meld je aan voor de cursus of voor een gratis proefles! Meer info: www.kaliberkunstenschool.nl/slagwerk-voor-55plussers.

Adventconcert Soli Deo Gloria

Op zondagmiddag 19 december is er een concert
door het orkest van Soli Deo Gloria, met medewerking van The Petra Singers, met traditionele en moderne muziek in het kader van de advent.
Locatie: Ontmoetingskerk, Varviksingel 139
Tijd: 16.00 uur. Toegang is gratis, maar bij de ingang wordt wel gevraagd naar de QR-code.
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
Sporten voor basisschoolleerlingen

Kevin van Maasakker en Jamie Tiebout zijn de
combinatiefunctionarissen van Sportaal in Enschede Noord. Zij zijn in het stadsdeel op meerdere scholen te vinden, daar verzorgen zij
gymlessen voor kinderen in het basisonderwijs.
Ook na schooltijd verzorgen Jamie en Kevin verschillende lessen. Bovendien kunnen kinderen wekelijks (op de woensdag) en in de vakanties (op de
dinsdag) bij hen komen sporten. Blijf op de hoogte
van alle activiteiten in de buurt. Neem een kijkje in
het Sjors Sportief & Sjors Creatief boekje dat op
18
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bURGER EN OVERHEID DIcHTER bIJ ElKAAR DOOR AGENDA VAN DE STAD
Het project Agenda van de Stad gaat inwoners van Enschede en Hengelo meer betrekken bij actuele en
lokale thema’s. Met dit project worden de meest actuele thema’s verkleind, verduidelijkt en naar de burger
gebracht.
In de politiek wordt voortdurend gesproken over grote thema’s, neem bijvoorbeeld de discussie over het
aanpakken van de klimaatverandering. De keuzes die daar vervolgens voor gemaakt worden, zijn soms
lastig te vertalen naar alledaagse praktijken. Hoe moet je als burger omgaan met die veranderingen en
waar kun je terecht met praktische vragen? Het project Agenda van de Stad wil juist daarin ondersteunen.
De meest actuele thema’s worden op unieke manieren naar de burger gebracht.
De Bibliotheek Enschede en de Bibliotheek Hengelo werken samen met omroep 1Twente om inwoners
van de beide steden verder te helpen door activiteiten aan te bieden en verschillende informatiebronnen
beschikbaar te stellen.
Informatie op maat

Elk mens is uniek, met Agenda van de Stad wordt
ingespeeld op die verschillen zodat iedereen antwoorden kan vinden. En dat is belangrijk, volgens
Marcel Bok. Hij is één van de uitvoerders van het
project en programmacoördinator bij de Bibliotheek Enschede: “We willen iedereen voorzien van
relevante informatie. Ontmoeting is daarin voor
ons één van de belangrijkste sleutelwoorden. Door
verschillende perspectieven te bekijken leer je
beter te begrijpen en te duiden.”
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mEESTER IN DE FIK

column van Jaap meinders, leerkracht basisonderwijs

Twee jaar geleden stond ik als startende leerkracht twee dagen in de week voor groep 5-6. Deze column
gaat over de drukte in de decembermaand.
De Sint en zijn Pieten hebben Nederland weer verlaten en dat betekent dat
de school weer opgevrolijkt wordt met kerstversiering. Gelukkig krijgen we
hulp van moeders en vaders. Op die manier zijn de gangen en de aula weer
snel versierd voor het Kerstfeest. Maar in de klas moet natuurlijk ook een
warme sfeer komen. Daarom is er bedacht om op elk bureautje een waxinelichtje of klein kaarsje te laten branden. Ook moet er op het bord een digitale open haard branden. Ik vind het maar veel gedoe en heb er eigenlijk
niet de tijd en ontspanning voor. Het is in mijn ogen een randzaak die weer
op het bordje van de leerkracht komt.
Het is half negen en de eerste leerlingen druppelen de klas binnen. Een collega komt binnenwandelen om mij iets te vragen, maar haar echt goed verstaan lukt me niet. Een aantal leerlingen zijn namelijk al oververhit en maken
ruzie om wie de kaarsjes mag aansteken.
“Ik heb de aansteker vast, dus ik doe het!” zegt Annabel vastberaden. “Ja, maar ik wil mijn eigen kaarsje
doen!” zegt Mohammed. “Nee dat is mijn taak Mo! Bemoei je er nou eens niet mee!”

In de bibliotheek

Energietransitie

Het project blijft voorlopig een zichtbaar item in
de deelnemende bibliotheken. Peter Bonekamp
van de Bibliotheek Hengelo vertelt hier het volgende over: “Inwoners van Hengelo en Enschede
kunnen bijvoorbeeld een kijkje nemen bij één van
onze exposities rondom duurzaamheid of op zaterdag binnenwandelen bij het energieloket voor
informatie op maat. Of neem deel aan een lezing
of spreekavond.”

Het eerste thema van Agenda van de Stad is Energietransitie. Tot en met december 2021 worden
burgers uitgedaagd meer te weten te komen over
dit thema in één van de bibliotheken. Kom erachter
wat plasticsoep te maken heeft met kwallen of laat
je informeren tijdens een energiespreekuur. Bekijk
alle activiteiten op de website van de Bibliotheek
Enschede en de Bibliotheek Hengelo.

FOTOWEDSTRIJD: WAT bETEKENT ENERGIE VOOR JOU?
Meer informatie is de vinden op de website van
de Bibliotheek Enschede: www.bibliotheekenschede.nl.

De Bibliotheken Enschede en Hengelo organiseren.
in het kader van Agenda van de Stad, een fotowedstrijd over de energietransitie: de overgang van
stroom uit traditionele brandstoffen zoals olie,
kolen en gas naar groene energie. Amateurfotografen kunnen hun foto insturen tot en met 15 januari en maken kans op mooie prijzen.
De foto moet op een creatieve manier laten zien
wat energie voor de fotograaf betekent. Een vakjury selecteert uit alle inzendingen 20 foto’s. Deze
foto’s worden in februari en maart geëxposeerd in
de bibliotheken van Enschede en Hengelo. De drie
beste foto’s winnen een cadeaubon om te besteden bij een fotowinkel.
20

Geïrriteerd pak ik de aansteker af. “Ik doe het zelf wel weer! Hup naar jullie plekken en ik wil er niks meer
over horen!” Is dit een pedagogisch verantwoorde actie van mij? Nee vast niet, maar ik ben beetje chagrijnig. Op de aansteker na, lijkt alles verder prima te verlopen en zijn de leerlingen rustig aan het lezen.
Tevreden neem ik een slokje koffie en doe nog snel wat voorbereidingen, maar ook dat wordt al snel
abrupt verstoord:
Sander rent naar mijn bureau en probeert wat te zeggen: “Meester, ik... eh het kaarsje is... kom mee!”
Sander neemt mij mee naar de gang en daar komt het hoge woord eruit: “Meester de prullenbak staat
in de fik!” Ik twijfel geen seconde en loop naar de prullenbak en til die direct naar de gang. Wanneer ik
de deksel opendoe, waait er een enorme rookpluim in mijn gezicht. “OK dat valt dus niet mee, die gaan
we naar buiten brengen, Sander!” Buiten rookt de prullenbak nog wat na en al snel zie ik dat de schade
meevalt. Alleen in de afvalzak zit een groot gat.
Even later vertelt Sander dat hij een stickertje had losgepeuterd en dat ‘per ongeluk’ bij het kaarsje had
gehouden. Het stickertje vatte vlam en van schrik gooide hij het in de prullenbak. Toen daar rook uitkwam
rende hij naar mij toe. De meeste leerlingen hebben er niks van meegekregen en het liep gelukkig allemaal
met een sisser af.
Later op de dag waren er nog wel wat kleine ruzietjes. Na de zoveelste zeg ik met een knipoog naar Sander dat ik eigenlijk één brandje blussen wel genoeg vind op een dag. Later, in de lerarenkamer, zegt een
collega: “De meeste leerlingen zijn rond deze tijd erg moe en gaan zich sneller ergeren aan elkaar. Na de
kerstvakantie zul je vast een groot verschil zien.” Mijn collega kreeg gelijk. Na de kerstvakantie was de
sfeer inderdaad weer als vanouds en was er ook nergens meer een chagrijnige meester te bekennen.

21
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VANUIT DE bASISScHOlEN

PRETTIGE FEESTDAGEN!

Als redactie van Wijkkrant Noord wensen we alle wijkbewoners prettige feestdagen en een goed begin
van 2022!
We willen al degenen bedanken die het afgelopen jaar kopij en foto’s hebben aangeleverd, want samen
met u maken we de wijkkrant! Ook gaat onze speciale dank naar onze adverteerders, die ondanks alle
coronaperikelen toch bleven adverteren in de wijkkrant.
De eerstvolgende wijkkrant verschijnt in februari, sluitingsdatum kopij is 17 januari. Mocht u een idee
hebben voor een artikel of interview, laat het ons weten! Maar u mag natuurlijk zelf ook een stukje schrijven en sturen naar wijkkrantnoord@hotmail.com.
22
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Om TE bEWAREN

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

TENTOONSTEllINGSAGENDA

Alarmnummer (landelijk)
A.N.B.O. (Alg. Ned. Bond v. Ouderen)
Apotheek Deppenbroek
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

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.

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 pagina 'Om te bewaren' zullen we niet in elke wijkkrant in 2022 plaatsen, dus wilt u de pagina
bewaren, knip deze dan uit!
24

Van 26 december t/m 9 januari: De Museumfabriek
is omgetoverd in de Sprookjesfabriek
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

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

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.
(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)

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.
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.

Prismare (Roomweg 167)
t/m 23 december: De wereld in alle kleuren van
de regenboog; expositie van kunstwerken van
cliënten van Estinea.
Wist u dat een aantal van de kunstwerken ook te
koop zijn en wanneer u dan toch bij Estinea bent
komt u dan ook even kijken bij onze zelf gemaakte
(kerst)artikelen die wij graag aan u verkopen.

DE mUSEUmFAbRIEK WORDT EEN SPROOKJESFAbRIEK
Deze kerstvakantie is De Museumfabriek van 26 december t/m 9 januari een betoverde plek waar sprookjes tot leven komen. Je wordt verwelkomd door echte sprookjesfiguren en binnen ontdek je de verbanden
tussen de Wunderkammer en bekende (en minder bekende) sprookjes.
Kom kijken naar de borrelende heksenbrouwsels tijdens de shows van Mad Science, luister naar een
Twents sprookje in het lös hoes, of dwaal door het museum op zoek naar de lange vlecht van Rapunzel,
de grote boze wolf, het glazen schoentje van Assepoester en andere sprookjesattributen. En naast de
Makerspace waar je alle dagen zelf aan de slag kunt met sprookjesachtige knutsels, hebben we deze
kerstvakantie nog heel veel speciale workshops.

25

Foto: Jan van cooten

