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NIEUWS IN HET KORT
• Enschede Marathon is onderscheiden met de World Athletics Heritage Plaque. In 2022 bestaat Enschede
Marathon als oudste marathon van Nederland 75 jaar, dit was de aanleiding voor de toekenning van de
prijs. De onderscheiding is ook een blijk van waardering voor de last minute organisatie van NN Mission
Marathon op Vliegveld Twenthe op 18 april in 2021. De 52e editie van Enschede Marathon staat op
zondag 24 april 2022 op de kalender.
• Het stuk grond tegenover de parkeerplaats van Hof Espelo, links van de oprijlaan, is beplant met onder
meer walnoten, bessenstruiken en oude inheemse soorten. Dit zogenaamde voedselbos heeft een
educatieve en bio-diverse functie. Landschap Overijssel zoekt nog vrijwilligers die in de toekomst willen
helpen bij het onderhoud van het voedselbos, zie groenbezig.nl.
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HARRY SmIT ONTVANGT ENScHEDE-SPElD

? Door Titia van Hooijdonk

Harry Smit was op 6 januari een van de ontvangers van de gouden Enschede-speld. Deze onderscheiding
wordt ieder jaar uitgereikt aan inwoners die zich hebben ingezet voor de stad.
Al vermoedens

Harry was gebeld door de secretaresse van de burgemeester met de mededeling dat hij op het stadhuis mocht komen. “Want u wordt in het zonnetje
gezet.” Een dag later werden aanvullende gegevens
gevraagd. “En toen vermoedde ik al dat het om de
Enschede-speld ging vanwege mijn werk voor
Speeltuin Mekkelholt. Ik heb deze helpen opbouwen en ik had al laten weten dat ik ermee ging
stoppen.”
Zorgvuldig met geld

Volgens de omschrijving kreeg Harry de Enschedespeld omdat hij vanaf 1980 bij speeltuin Mekkelholt vrijwilliger was, waarbij genoemd werd wat hij
in die jaren allemaal gedaan had. Dat hij zuinig was
en voor nieuwe toestellen gezorgd had. “Soms gaf
dat strijd, omdat ik zorgvuldig geld uitgaf en anderen meer wilden uitgeven. De laatste jaren
spaarde ik voor een financiële buffer voor een
nieuw gebouw.”
Verleden bij de speeltuin

In 1980 is Harry bij de speeltuin terecht gekomen.
“Eerst als vrijwilliger, in 1985 kwam ik in het bestuur. Tot vorig jaar.” In die tijd deed Harry alles,
maar toen waren er ook veel meer vrijwilligers.
“Daar kon je op bouwen. Nu is dat helemaal niet
meer. De speeltuin is een vak apart.”
Na de vuurwerkramp heeft Harry het voorzitterschap van anderen overgenomen. “En omdat ik
een paar jaar in de bouw heb gewerkt heb ik allerlei klusjes gedaan.”
Alles makkelijk en leuk

In de speeltuin vond Harry eigenlijk alles leuk en
makkelijk om te doen. “Alleen vergaderen was
soms minder.” Op de vraag wat hij het leukst vond,
antwoordt Harry direct: “Alles. En gelukkig ligt het
me allemaal.” En hij heeft een sterke vrouw achter
zich staan. “Mijn vrouw zei soms wel: Je kunt er wel
een bed neerzetten.” Harry was dus zeer veelzijdig.
“Boodschappen en administratie voor SES en gemeente hoorden er bijvoorbeeld ook bij.”

hij de eerste dertig de beste tijd. “De laatste tien
jaar zakte het af wat betreft de gezelligheid. Ik stop
omdat ik het al zo lang gedaan heb en in verband
met mijn leeftijd en lichamelijke gesteldheid.”
Harry gaat nu alleen nog naar de speeltuin om te
praten over voetbal en voor de kaartclub.

De beste ervaringen verschillen met de jaren.
“Vroeger hielden we carnaval, schoolfeestjes en
rommelmarkten, maar nu is dat niet meer. En alles
voor de kinderen was goed geregeld.” Van de veertig jaar dat Harry op de speeltuin is geweest vindt
4

Foto's: Jan van Cooten.
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NIEUW IN DE WIJK: ‘bAAl KOffIE’

DE VERbOUWING bIJ bUURTHUIS bEIEN

Sinds december is ‘Baal Koffie’ gevestigd in het voormalige portiershuisje van het Balengebouw, op de
hoek Schurinksdwarsweg / Lonnekerspoorlaan. Kwaliteitskoffie, broodjes en zoete versnaperingen kunnen
worden afgehaald. Baal is met veel enthousiasme omarmd door de buurt en inmiddels al een ontmoetingsplek waar mensen gezellig samen koffie drinken of even snel iets afhalen voor de lunch of ontbijt.
In het voorjaar zal er een terras worden gerealiseerd waar mensen kunnen onthaasten op een mooi centrale plek in Roombeek. Ook zal de menukaart bij mooi weer worden uitgebreid met schepijs en huisgemaakte sapjes en smoothies.

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

Beien, het café en de keuken op 24 januari. Maar
houdt dit even in de gaten via facebook of onze
website.

De grondige verbouwing in buurthuis Beien verloopt volgens plan, maar natuurlijk loopt het, zoals
bij elke fatsoenlijke verbouwing, wel een beetje uit.
De prachtige vloer ligt inmiddels, met grote dank
aan B en E vloeren (Oldenzaal) die de vloer voor
een groot deel hebben gesponsord en door een
aantal van hun eigen vakmensen hebben gelegd.
Je hebt de neiging om meteen je schoenen uit te
doen, zo mooi ligt de vloer erin.

We willen Initiatiefkracht Enschede en Wijkbudgetten Mekkelholt en Deppenbroek bijzonder bedanken voor het financieel mogelijk maken van dit
verbouwingsproject. En natuurlijk was dit alles niet
mogelijk geweest zonder de aanwezigheid en de
tomeloze inzet van de vrijwilligers van Beien en
Power die allemaal hard hebben gewerkt om deze
verbouwing te realiseren. Met een specifieke vermelding voor enkele vrijwilligers en medewerkers
die echt een pluim hebben verdiend voor hun bijzondere inzet. Ze waren er gewoon elke dag en
gingen er vol voor:
Paul Drenth, Yusuf Zyfi, Suren Chaktoyan, Rafik Sitdikov, Els de Graaf, Wilma Quak, Marjolein Post en
Saskia Karwatt. Toppers bedankt!

Het schilderwerk is geheel klaar en het nieuwe keukenblok voor het café staat klaar om ingebouwd te
worden. Er zijn prachtige stoffen beschikbaar gesteld door Krabbe stoffering (Enschede) waar we
straks mooie gordijnen en stoelbekleding van kunnen maken. Superlief gebaar.
De keuken van Beien werkt op dit moment alleen
voor het soepproject waarbij soepen worden bezorgd aan huis voor vaste klanten. De geweldig
lekkere lunches en broodjes zijn binnenkort weer
te verkrijgen. We mikken op het heropenen van

Graag tot ziens in het nieuwe frisse Beien aan de
Meeuwenstraat 160!

fc TWENTE SOccER cAmPS 2022
Is jouw (klein)zoon of dochter gek van voetbal? Speciaal voor alle kinderen die niets liever doen dan voetballen, organiseren wij in 2022 in de voorjaars-, mei- en zomervakantie op nóg meer verschillende locaties
in Twente de FC Twente Soccer Camps voor jongens en meisjes tussen de 6 en 15 jaar. Kijk op
www.fctwente.nl/soccercamps voor het gehele programma.
Wat kunnen deelnemers aan een fc Twente Soccer camp verwachten?

- Een gaaf FC Twente Soccer Camps tenue
- 2 kaarten voor een thuiswedstrijd van FC Twente
- Gezonde tussendoortjes en drinken
- Begeleiding van gekwalificeerde trainers
- Vernieuwd veld- en animatieprogramma
- Heel veel voetbalplezier

Foto's: Jan van Cooten.
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VIJf VRAGEN AAN…

cecila Altink, wijkwerker Alifa/Twentse Alliantie

1. Je bent zeven jaar als wijkwerker Alifa/Twentse Alliantie in Noord actief
geweest en bent sinds januari aan de slag in Enschede Oost. Hoe kijk je terug
op de periode in Noord?
Ik kijk terug op zeven fijne jaren. In al die jaren heb ik veel bewoners leren kennen en
ben gevoelsmatig een beetje bij de wijk gaan horen, ook al woon ik er niet.
2. Wat was jouw belangrijkste rol als wijkwerker en kun je een voorbeeld geven wat je gedaan
hebt in de wijk?
Als wijkwerker heb ik samengewerkt met bewonersorganisaties en professionele organisaties. Het belangrijkste doel bij de samenwerking is om de kwaliteit van samenleven in de buurt te versterken en de
eigen organisatie van bewoners te ondersteunen. Als wijkwerker was ik een soort bruggenbouwer tussen
bewoners, bewonersorganisaties en professionele organisaties.
De eerste jaren in Noord werkte ik alleen in Deppenbroek. Er lag een vraag van het Bewonersplatform
Deppenbroek (BPD) om meer leden te vinden en meer contact te krijgen met bewoners in de wijk.
We zijn veel de wijk in gegaan met de multicar (oude SRV wagen) met een partytafel, kannen koffie en
thee en speelgoed voor de kinderen. In de verschillende straten van Deppenbroek hebben we zo veel
mensen gesproken en wensen en ideeën voor de buurt opgepakt. Het leuke was dat deze werkwijze veel
mensen aansprak en bewoners uit de buurt mee gingen helpen bij de organisatie, maar ook actieve mensen van Power deden mee. Via de activiteiten leerden mensen elkaar beter kennen en ontstonden er
andere ideeën om samen te gaan doen. Buurtbewoners gingen aan de slag met bijv. het opknappen van
de speelplek in de buurt, activiteiten in Achtervoort, buitenspeeldag, kerstmarkt en bijv. het bewonersfestival. Het BPD pakte daarbij een rol en groeide qua leden.
De laatste jaren was ik o.a. ook coördinator van de Wijkwijzer en werkte samen met het wijkteam aan de
inloop. Een geweldig vrijwilligersteam pakt hier vragen op van bewoners rondom financiën, administratie,
wonen of geven informatie over wijkactiviteiten enz. We hebben gewerkt aan meer zichtbaarheid en
bekendheid van de Wijkwijzer en veel organisaties houden ook hun spreekuur bij de inloop. Stedelijk is
er met verschillende partijen een plan gemaakt om financiële vragen en schulden sneller op te kunnen
pakken. Dat werkt erg goed en is heel belangrijk om grote problemen te voorkomen.
3. Waar kijk je met trots op terug?
Afgelopen jaar hebben we huis aan huis vragen en ideeën bij bewoners opgehaald in Voortman Amelink.
Dit was aanleiding voor een bewonersavond waar plannen zijn gemaakt. Je ziet nu langzaamaan steeds
meer leuke initiatieven op gang komen vanuit de bewoners zelf, die daar trots op zijn, elkaar beter leren
kennen en ik zie dat dit positieve energie geeft. Door de georganiseerde buurtschouw hebben bewoners
kennis gemaakt met wijkprofessionals en buurtorganisaties en zijn vragen van bewoners opgepakt.
Bewoners geven aan nu beter zelf de weg naar instanties te kennen. Dat is uiteindelijk ook de opzet.
4. Welke tip zou je je opvolger Aukje van Gurp willen meegeven?
Aukje is een hele leuke collega en ik draag aan haar graag het stokje over. Zij gaat de dingen op een
eigen manier vormgeven en daarbij blijft het natuurlijk belangrijk goed naar bewoners te luisteren en de
dingen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Bewoners weten het beste wat er nodig is.
Als werker in de wijk kun je daarbij adviseren en de weg wijzen.
5. Wat neem je mee van je ervaringen in Noord naar je nieuwe werkplek in Enschede Oost?
Noord heeft mij geleerd niet alles in een keer te willen. Processen kosten tijd en soms moet je als werker
even op je handen zitten om te merken dat er opeens toch beweging is en de dingen op eigen kracht
van de grond komen.
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HUlP GEVRAAGD bIJ DE VERSPREIDING VAN WIJKKRANT NOORD

HUIS VAN VERHAlEN

Zoals u in de vorige wijkkrant hebt kunnen lezen, hebben we in 2022 de verspreiding van Wijkkrant Noord
anders geregeld.

Bestuur en alle vrijwilligers van het Huis van Verhalen wensen alle lezers van de Wijkkrant Noord gezondheid en verbondenheid voor 2022.

In de eerste plaats leggen we meer kranten neer op de verschillende afhaalpunten in de wijk. In de tweede
plaats hebben we wijkbewoners gevraagd zich bij ons op te geven om in hun straat huis-aan-huis de
wijkkrant te bezorgen. Er is al een aantal wijkbewoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Wilt u ook
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.

Door de geldende coronamaatregelen heeft het
Huis van Verhalen, tijdelijk, alle activiteiten moeten
stopzetten. Ook is het, op dit moment, niet mogelijk om rondleidingen te organiseren. Wij hopen
van harte dat er binnenkort weer ruimte is om
onze deuren wagenwijd open te zetten en onze
activiteiten opnieuw op te starten
In de tussentijd wordt er nagedacht over nieuwe
vormen om ook in deze tijd met elkaar in verbinding te blijven. Voor het laatste nieuws verwijzen
wij naar onze website https://huisvanverhalenenschede.nl en onze Facebookpagina. De link naar
de Facebook pagina kunt u op onze website vinden. Het kantoor is op maandag- en donderdagochtend bereikbaar van 09.00 – 12.00 uur op 053
431 62 88, mailen kan altijd naar info@huisvanverhalenenschede.nl

Helpt u mee? Alvast bedankt!

Hebt u familie, vrienden of kennissen uit de wijk die geïnteresseerd zijn om aan onze activiteiten deel te
nemen, kom gerust eens langs. Heeft u een leuk idee? We staan open voor nieuwe ideeën die de
ontmoeting in de wijk ondersteunen en stimuleren. Schroom niet om contact met ons op te nemen, we
gaan graag met u in gesprek. Er wordt altijd rekening gehouden met de laatste maatregelen rondom het
coronavirus.

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/wijkwijzer
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IEmAND IN HET ZONNETJE ZETTEN IN DEZE INGEWIKKElDE TIJD?
Een verrassing voor jarigen of een andere feestelijke aangelegenheid? De dames Ingrid Kuit Ossel en
Natalie ten Vergert van Vanallus Enallus komen een feestje aan de deur brengen en zetten graag iemand
in het zonnetje!
Vanallus Enallus, event theater is opgericht op
20-02-2020. De dames van Vanallus Enallus bieden
van alles op het gebied van theater op locatie.
Alles op maat en afgestemd op de wens van de
klant. Net nadat zij in 2020 een aantal keer als
typetjes geboekt waren op feestjes, bedrijfsopeningen en bruiloften werden de coronamaatregelen strenger. Maar deze dames zijn niet voor één
gat te vangen en zodoende zijn er allerlei nieuwe
ideeën ontstaan. Zo is bijvoorbeeld de ‘deurparty’
geboren: een feestje aan de deur op gepaste afstand. Evenals digitale feestjes en een workshop
‘podium pakken’ voor kinderen op de basisschool.

wijk k r a n t n o o rd

KINDERbOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, Voorzitter Kinderboerderij

boerderij houdt financieel het hoofd boven
water

Ken jij iemand die een verrassing aan de deur kan
gebruiken of heb je zelf een feestje in petto? Kijk
dan op www.vanallusenallus.nl.

RIlASSARE: mASSAGEPRAKTIJK IN ENScHEDE NOORD
Misschien voor velen niet zo bekend in Enschede maar aan het Klaaskateplein 71 is sinds een jaartje
massagepraktijk Rilassare gevestigd.
Graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Deanne Klein
Robbenhaar en woonachtig in Losser. Jaren geleden ben ik al met massage in aanraking gekomen
en heb ik gemerkt dat een regelmatige massage
goed is voor lichaam en geest. Na een aantal
workshops gevolgd te hebben merkte ik dat ik behoefte had aan meer verdieping. Dat resulteerde
in de opleiding all round masseur bij Son Academy.
Opleidingscentrum Son Academy is te vinden aan
het Klaaskateplein 71 in Enschede. Ik huur hier een
ruimte voor mijn eigen praktijk.

Royale giften voor renovatie en natuurbelevingspad

Voorlopige cijfers laten zien dat de boerderij in
2021 voldoende inkomsten heeft gehad om aan
haar verplichtingen te kunnen voldoen. Door de
sluiting in de eerste vijf maanden waren inkomsten
uit voer en ijs een stuk lager dan normaal, maar
toch nog meer dan verwacht. Veel bezoekers
deden een extra duit in het zakje. Aan het eind van
het jaar wordt alles goed geteld. Ook de pin werd
daar goed voor gebruikt. Al met al lukte het de
boerderij om 30% van de kosten met eigen inkomsten te dekken, voor een coronajaar is dat zeker
niet slecht. De rest kwam van de gemeente. Het
bestuur is erg blij met alle bijdragen. Kosten zijn
vaak lastig omlaag te brengen. Veel uitgaven lopen
door, ook als de boerderij dicht is.

Veel giften kreeg de boerderij vooral voor speciale
doelen. Dat spreekt toch gulle gevers het meeste
aan. Ruim 20.000 euro in 2021, zowel van particulieren als van goede doelen organisaties en bijzondere hulpprogramma’s van de overheid. Voor de
renovatie ontving de boerderij bijna 17.000 euro
en ruim 3.000 euro voor het natuurbelevingspad.
Prachtige natuurspeelplek opgeleverd

Ook het laatste deel van het natuurbelevingspad is
nu opgeleverd. Dankzij Jantje Beton kon een
prachtige natuurlijke speelplek worden gerealiseerd. Met een nieuw houten speeltoestel. Nieuwe
beplanting is aangebracht met houtsnippers onder
de bomen. Ook zijn nieuwe bordjes aangebracht
met uitleg over dieren en planten op de boerderij.
Openbare vergadering uitgesteld

In onze Westerse wereld waarin we de 24-uurs
maatschappij al bijna normaal vinden, waarin we
veel jagen en onder druk en spanning leven, besteden we steeds minder tijd aan onszelf, zijn we ons niet altijd meer bewust hoe ons lijf aanvoelt en
hoeveel we in ons hoofd zitten. Het is inmiddels bewezen dat een regelmatige massage een duurzaam
positief effect heeft op je gezondheid!
Ik zie je graag voor een ontspannen massage. En oh ja, Rilassare is Italiaans voor ‘ontspannen’! Voor meer
informatie: Kijk op www.rilassare.nl of stuur een bericht naar info@rilassare.nl.
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Graag zou het bestuur met wijkbewoners weer
samen zijn gekomen om het afgelopen jaar te
bespreken en de plannen door te nemen voor
2022. Er is veel gebeurd. Statuten zijn gemoderniseerd, maar een belangrijk onderdeel is blijven
bestaan: de boerderij blijft van de wijk. Dat wil zeggen: Bestuursleden komen uit Noord en jaarlijks
legt het bestuur verantwoording af in een openbare vergadering. Dat laatste zal de stichting doen
zodra het kan. En dan in de prachtig nieuwe ontmoetingsruimte op de boerderij. Ieder is dan van
harte welkom.

NIEUWE bOmEN AAN DE lASONDERSINGEl
In februari worden 33 nieuwe bomen geplant aan de Lasondersingel. Deze komen in de plaats van de
lindebomen, die in januari zijn verwijderd in verband met de slechte staat van de bomen. Voor de aanplant
zal de binnenring van de singel in fases worden afgesloten voor het verkeer. Dat geldt eerst voor het
gedeelte Deurningerstraat – H.B. Blijdensteinlaan en in een later stadium voor de H.B. Blijdensteinlaan –
Oldenzaalsestraat.
13
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STUDENTENPASTOR JAcO ZUURmOND WIl TEcHNOlOGIE, WETENScHAP EN ZINGEVING SAmENbRENGEN

? Door Titia van Hooijdonk

Op 16 december sprak ik met Jaco Zuurmond, sinds september studentenpastor bij de UT.
mee te denken over zaken als spiritualiteit en zingeving. Ze stellen nog geen geloofsvragen, maar
hebben het wel over zaken die raken aan geloof.”
Taizévieringen

Eens per maand is Jaco aanwezig bij Taizévieringen,
“Die een punt in de tijd zijn te midden van alle
hectiek.” Waar deze worden gehouden wisselt. In
een Taizéviering is zingen heel belangrijk en neemt
stilte een belangrijke plaats in. De vaak heel
toegankelijke liederen, die hun kracht vooral ontlenen aan de herhaling van een korte tekst, zijn afkomstig uit de onder jongeren heel populaire
oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé
(Noord Frankrijk).
Experiment

Jaco moet wel en niet verantwoording afleggen
van zijn werk. “Er liggen geen strikte criteria vast,
maar het is een experiment en we moeten in de
gaten houden of we op het goeie spoor zitten.” De
Protestantse Kerk Nederland (PKN) subsidieert het
project en checkt dit jaarlijks. “Nu lijkt alles goed
te gaan, maar we weten allemaal dat dit een
enorme uitdaging is. Veertig jaar geleden was het
studentenpastoraat vanzelfsprekend, tegenwoordig moeten we met zijn allen zoeken naar de zin
ervan in de moderne wereld van de academie.”

Waarom ook studentenpastor?

Jaco heeft meerdere redenen waarom hij, naast zijn
werk als predikant bij de Ontmoetingskerk, studentenpastor is geworden. “De eerste reden is de
manier waarop we in de Ontmoetingskerk kerk willen zijn. En dat is met beide benen middenin het
leven van onze stad. En deze stad is ook van
wetenschap en onderwijs, dus ik zocht naar samenwerking.” Daarnaast was Jaco veertig jaar geleden student elektrotechniek. “Ik heb echt wat
met de relatie geloof/wetenschap. Hoe dat samenhangt heeft me altijd geboeid.”
“Vanuit de academiewereld breng ik dingen terug
naar de Ontmoetingskerk.” Jaco heeft af en toe
nog preekbeurten. “En dan zal ik soms de pet van
academiepredikant opzetten.”

Op de vraag ‘Is dit werk je nieuwe passie?’ antwoordt Jaco dat hij op dit moment aan het werk is
met de Kerstnachtdienst, die wordt uitgezonden
op 1Twente, en hij daar zeer vrolijk van wordt. “Het
is nog meer passie dan ik had gedacht.”
Technologie, wetenschap en zingeving samenbrengen

Jaco hoopt als studentenpastor te bereiken “Dat
we in deze stad beter in gesprek raken over de
relatie tussen ons dagelijks leven en de technologie die daar steeds meer een plaats in krijgt, de wereld van wetenschap en wat dat met ons doet en
de zingeving achter ons leven. De diepere waarden, de motivatie, waarom leven we eigenlijk
samen? Technologie overkomt ons nu. We moeten
met elkaar wat wijzer worden om met zoveel technologie om te leren gaan.”

Verkennende fase

“Ik ben voornamelijk de boel aan het verkennen en
kijk wat er allemaal is. Ik leg veel contacten en zo
groei ik erin. Maar nu studenten weten dat er een
studentenpastor is, melden ze zich bij mij met een
bepaald vertrouwen. Ze vragen bijvoorbeeld om
14
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lEKKER bEWEGEN mET ‘ScOREN mET GEZONDHEID’

Lekker bewegen, nieuwe informatie en volop nieuwe contacten. De groep vrouwen die meedeed aan
Scoren met gezondheid is enthousiast over deze combinatie. De deelnemers die vorig jaar hun traject
afrondden, laten het daar niet bij: ze willen samen blijven bewegen. Er zijn plannen voor (vrijwilligers)werk
gemaakt en enkele dames hebben zich aangemeld voor activiteiten bij M-Pact en Power. Een andere
dame is in januari gestart met praktijkgerichte taallessen, omdat ze graag een opleiding in de zorg wil
volgen, maar daarvoor moet eerst haar Nederlands op niveau zijn.
“Dat is een heel mooi resultaat”, volgens Irma Seppenwoolde en Jorieke Bodde, beiden docent bij ROC
van Twente en begeleiders van deze groep. “We hadden het traject graag feestelijk afgesloten, maar door
de nieuwe maatregelen, moesten we dat helaas overslaan”.
Tijd voor zichzelf

Ook meedoen?

De groep werd door corona uitgesteld tot september 2021, maar toen gingen de dames er ook echt
voor. Ze kwamen trouw elke week en hielden contact door samen te bewegen. Voor de deelnemers
is het één ochtend in de week waarop ze tijd voor
zichzelf hebben en aan hun toekomst kunnen werken. Naast verantwoorde beweging, kreeg de
groep ook informatie over voeding en lekker in je
vel zitten. Alles om te ontdekken of bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk iets voor ze is. Ook is er gesproken
over opleidingen en cursussen die ze zouden kunnen volgen, maar vooral hoe ze dit dan kunnen
aanpakken.

De resultaten waren overigens zo goed dat er in
februari 2022 meteen een nieuwe groep wordt gestart en wel in de wijken Oost, Noord en Zuid. Wie
ook wil bewegen, nieuwe contacten wil opdoen en
zich wil oriënteren op nieuwe mogelijkheden in het
leven, kan meedoen op:
• maandag 7 februari 2022 om 9.00 uur bij Korfbalvereniging DOS-WK, Geessinkweg 140 in Enschede.
• dinsdag 8 februari 2022 om 9.00 uur bij Korfbalvereniging Rigtersbleek, G.J. van Heekstraat 35 in
Enschede.
• woensdag 9 februari 2022 om 9.00 uur bij Partou
kinderdagverblijf (naast voetbalvereniging De Tubanters), Olympialaan 22 in Enschede.

Gemotiveerd in beweging

“Scoren met gezondheid brengt mensen niet alleen letterlijk in beweging, maar ze raken ook gemotiveerd om nieuwe stappen in het leven te
maken. Daar doen we het voor!” zeggen Irma Seppenwoolde en Caroline van der Zanden, werkzoekende begeleider van gemeente Enschede.
Caroline is vanuit de gemeente betrokken bij het
traject.
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Deelname is gratis! Aanmelden of meer weten
via info@scorenmetgezondheid.nl of bel met trajectbegeleider Jantinette van Haagen via 06 – 510
914 00.
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WIE WAT WAAR
Nieuwe vrijwilligers gezocht bij de luisterlijn
in borne

Korte cursussen bij Kaliber

Begin 2022 met een nieuwe hobby! Kaliber Kunstenschool start met een reeks korte cursussen.
Tien lessen op het gebied van muziek, beeldende
kunst of dans. Gezellig in een groep en toch in je
eigen tempo.

Dag en nacht bieden de vrijwilligers van de Luisterlijn een luisterend oor aan mensen die hun verhaal willen delen of die kampen met pijn, verdriet
en zorgen. De Luisterlijn is al 60 jaar de grootste
organisatie in Nederland die anonieme hulp op
afstand biedt. Vanuit 28 locaties, waaronder Borne,
voeren zo’n 1.500 vrijwilligers dag en nacht ruim
350.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail. De Luisterlijn is op zoek naar
nieuwe mensen die vrijwilliger willen worden. Deze
vrijwilligers krijgen een professionele training en
worden doorlopend begeleid. Kun jij goed luisteren en heb je tijd en interesse? Kijk dan op
www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk en meld je
aan. Daar vind je ook meer informatie over de training en begeleiding.
macula Oogcafé Enschede

Een keer in de twee maanden is er gelegenheid,
onder het genot van een kopje thee of koffie,
ervaringen uit te wisselen over leven met macula
degeneratie. Verder wordt er informatie gegeven
over de beste hulpmiddelen en handige apps.
Ook uw partner/begeleider is uiteraard welkom.
Wanneer? Elke tweede dinsdag van de oneven
maanden, met uitzondering van de maand juli.
Op 8 maart, 10 mei, 13 september en 8 november
van 14.00 – 16.00 uur.
Waar? ’t Achtervoort, Het Achtervoort 1 (buslijn 2
stopt voor de deur).

Voor de kleintjes: muziek op schoot, peuterdans en
muziek met peuters. Kids kunnen meedoen aan:
proefrondje muziek en de kidsklas tekenen &
schilderen. Volwassenen kunnen kiezen uit: gitaar
bij het kampvuur, koorscholing, tapdance of de
tekenacademie. Uiteraard zal alles plaatsvinden
binnen de dan geldende maatregelen. Bekijk het
aanbod op www.kaliberkunstenschool.nl/kortecursussen-enschede.

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV
dagelijks bereikbaar

Wat te doen bij burenruzie?

‘Dat is makkelijk praten’, zo heet de nieuwe
campagne van Buurtbemiddeling. Eén op de vier
Nederlanders ergert zich wel eens aan zijn of haar
buren. Ergernissen kunnen escaleren en voor je het
weet is er een burenruzie. Buurtbemiddeling kan
er dan voor zorgen dat de buren met elkaar in
gesprek gaan en samen tot een oplossing komen.
Meer info: datismakkelijkpraten.nl.

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het
openbaar vervoer? Maak dan gebruik van het
telefonisch spreekuur. Wilt u weten hoe u een
OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting
voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over
de coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen.
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het
telefonisch spreekuur. Dat kan telefonisch of via
beeldbellen.
Wanneer: maandag tot en met vrijdag tussen 10.00
tot 12.00 uur, dinsdag en donderdag tussen 13.30
tot 15.00 uur, maandag en woensdag tussen 18.30
tot 20.00 uur.
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10. Voor meer
informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.
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mEKKElHOlT WORDT STEEDS mOOIER!

? Door Karen Westendorp, consulent Wonen Roombeek-Deppenbroek-Mekkelholt
Na de oplevering van drie nieuwbouw appartementencomplexen en negen eengezinswoningen aan
het zogenaamde Fazantplein in Mekkelholt in 2021,
pakt woningcorporatie De Woonplaats nu de appartementencomplexen aan die gelegen zijn aan
Fazantstraat (richting Roombeek). Eind 2021 is
gestart met het onderhoud aan en verduurzaming
van 96 appartementen verdeeld over drie blokken.
Voor het nodige onderhoud, maar ook om het
wooncomfort te vergroten, worden verschillende
werkzaamheden uitgevoerd. Onderdeel zijn verduurzamingsmaatregelen, zoals vervanging van het ventilatiesysteem, beglazing, isolatie en een nieuwe
CV ketel. Maar ook worden voordeuren vervangen en de mogelijkheid geboden voor een nieuwe badkamer en/of keuken. Daarnaast worden asbesthoudende materialen verwijderd en vervangen.
De Woonplaats werkt in dit project samen met Hemink, onze vastgoedpartner. Vrijwel alle bewoners
stemden in met de plannen, waardoor de aannemer snel aan de slag kon. De focus ligt eerst op asbestsanering en verduurzamingsmaatregelen. Afhankelijk van het aantal te vervangen badkamers en keukens,
lopen de werkzaamheden nog een tijdje door in 2022.

bENJAmIN cAN OOK VOlGEND SEIZOEN HOOfDTRAINER cVV AcHIllES

? Door Timo Oving, mediateam CVV Achilles

Benjamin Can en CVV Achilles Enschede hebben een akkoord bereikt voor verlenging van het hoofdtrainerschap. Binnenkort zal Benjamin Can zijn handtekening zetten onder een nieuw contract. Het betekent
dat hij ook in het seizoen 2022-2023 hoofdtrainer is bij de zaterdagvierdeklasser. Ook assistent-trainer
Eldo Reinds tekent bij.
Benjamin Can begon dit seizoen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Daarvoor trainde hij het tweede
elftal van FC Suryoye-Mediterraneo, de club waar hij ook nog altijd voetballer is.
Achilles staat momenteel elfde in de vierde klasse G. Aangezien het nog maar de vraag is hoe het huidige
seizoen wordt uitgespeeld, wil Benjamin Can alvast met een schuin oog naar volgend seizoen kijken: "We
willen alvast in kaart brengen op welke posities we versterkingen nodig hebben. Als we er met elkaar de
schouders onder zetten, weet ik zeker dat we in het nieuwe seizoen een goed team hebben staan!"

Foto´s: Wicher Folkers.
20

21

Om TE bEWAREN

wijk k r a n t n o o rd

wijk k r a n t n o o rd

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
Buurtbemiddeling Enschede
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. 06 533 470 21
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

TETEm Kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
t/m 27 februari: 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.

Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129-131)
Verlengd t/m 27 maart: Artemisia, vrouw en
macht; tentoonstelling over leven en werk van barokschilder Artemisia Gentileschi. Artemisia was
een van de belangrijkste vertegenwoordigers van
de Italiaanse schilderkunst uit de zeventiende
eeuw.
t/m 15 mei: collectie Wilploo – Verglijdend landschap: Een groot overzicht hedendaagse kunst,
een schenking van de Enschedese verzamelaar Ingrid Blans.
De geplande tentoonstelling over het Italiaanse
futurisme verschuift naar het najaar, de opening
hiervan staat gepland op 25 augustus.

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)

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.
(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)
t/m 11 februari: Werk van natuurfotograaf mark
de Paauw

EXPOSITIE bIJ TETEm mET EEN GROEP Of VERENIGING TE bEZOEKEN
De vier slaapkamers van toekomstige kinderen dienen als basis voor de uitwerking van verschillende
toekomstscenario’s door middel van workshops. Zo
kun je met een groep meedoen aan Audio LARP
waarbij je je tijdens een interactief rollenspel verplaatst in een van de toekomstige kinderen. Tijdens
de workshop Creative Writing: ‘Dear Diary’ kruip je
in de schoenen van een van de vier kinderen door
dagboekverhalen te maken. En in de workshop
Material Worldbuilding bedenk en maak je de
meubels, speelgoed, kleding of planten van de toekomst. Geïnteresseerde groepen en verenigingen
kunnen alvast contact opnemen met elna@roombeekcultuurpark.nl.

De expositie ‘Gen C: Children of 2050’ is vanaf 10
maart te bezoeken bij Tetem. In deze tentoonstelling bouwt kunstenaar en ontwerper Bianca Carague samen met bezoekers aan een denkbeeldige
wereld van toekomstige kinderen. Voor groepen is
er de mogelijkheid om mee te doen met een workshop. Deze workshops worden gratis aangeboden
aan vrije tijd groepen en verenigingen.

"

De pagina 'Om te bewaren' zullen we niet in elke wijkkrant in 2022 plaatsen, dus wilt u de pagina
bewaren, knip deze dan uit!
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S pee l tui n Me k kel hol t
Foto: Jan van Cooten

