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NIEUWS IN HET KORT
• Het verkeer in dichtslibbende straten in Enschede Noord moet weer doorstromen. Inwoners die daar
ideeën over hebben kunnen via een interactieve kaart op enschede.nl/mobiliteitsaanpak hun tips kwijt
over hoe de verkeersopstoppingen kunnen worden opgelost. Alle tips en ideeën worden verwerkt in een
wijkverkeersplan dat komende zomer klaar moet zijn en de leefbaarheid in de wijk moet verbeteren.
(Bron: Tubantia: Wie heeft oplossing tegen sluipverkeer? 10-02-2022)
• Nick te Brake is per 1 februari begonnen als wijkregisseur bij stadsdeelmanagement Noord en Oost.
In Noord is zijn werkgebied: Lonneker, Walhof-Roessingh en Bolhaar. Hij gaat graag samen met wijkbewoners de wijk in om te horen wat er speelt in de wijk. Hij is te bereiken via: 06 382 141 24 of
n.tebrake@enschede.nl.
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DE ObElISK IN G.J. VAN HEEKPARK

? Door Cobi Hamstra

Op de voor- en achterkant van deze wijkkrant ziet u foto’s van de obelisk in het G.J. van Heekpark.
De gedenknaald is in april 1922 (100 jaar geleden!) geschonken door de ingezetenen van Enschede als
dank voor het G.J. van Heekpark.
Geschiedenis van het park

Gerrit Jan van Heek, Enschedees fabrikant, besloot aan het eind van zijn leven aan de gemeente Enschede
een park te schenken, waarvan de aanleg in 1917 was afgerond. Hij volgde daarmee het voorbeeld van
zijn broer Hendrik Jan van Heek, schenker van het Enschedese Volkspark.
Mevrouw C.F. van Heek-Meier bood op 18 januari 1918 de gemeenteraad de schenkingsbrief aan, die op
26 februari 1918 werd aanvaard. In de notariële akte van 6 juni 1918 werd het doel als volgt beschreven:
- als park om aan de ingezetenen van Enschede en Lonneker een geschikte gelegenheid tot uitspanning
en wandeling te bieden
- als sportterrein met het doel om gelegenheid voor verschillende soorten van sport en lichaamsoefening
te verschaffen
- als speeltuin voor de kinderen
Mooi dat in het park in 2022 nog steeds deze drie elementen aanwezig zijn.
De obelisk

De sokkel van de obelisk is aan drie zijden voorzien van een reliëf met de volgende afbeeldingen:
1. de sportende mens (een voetballer, tennisser en cricketer), 2. de werkende mens (twee mannen en een
vrouw), 3. de werkende en sportende mens reiken elkaar de hand.

Meer informatie over het G.J. van Heekpark vindt u op: vanheekpark.nl.

KV RIGTERSblEEK EN EKc NÄÄS GAAN fUSEREN
De korfbalverenigingen Rigtersbleek en EKC Nääs gaan fuseren. Dit besluit is genomen op de bijzondere
algemene ledenvergaderingen in februari van beide verenigingen. Een overgrote meerderheid bij beide
verenigingen stemde voor. Vanaf september 2021 heeft een werkgroep gewerkt aan het fusievoorstel.
De naam van de nieuwe vereniging wordt NRC’22 (Nääs Rigtersbleek Combinatie). NRC’22 gaat spelen
op de accommodatie van EKC Nääs in het Van Heekpark aan de Roessinghsbleekweg. De fusieclub krijgt
een nieuwe outfit in de kleuren rood, wit en zwart. In juni is de oprichting van NRC’22.
4
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cAmERATOEZIcHT bIJ mIlIEUPlEINEN

Zo pakken we afval naast de container in Enschede verder aan

NIElS VAN DEN bERG IS DE NIEUWE JUNIOR STADSDIcHTER

? Door Titia van Hooijdonk

Op 26 januari werd de 11-jarige Niels van den Berg, leerling van de Anna van Burenschool, gekozen tot
de nieuwe junior stadsdichter. Hij won met een gedicht met het thema ‘muziek’.
blij en verbaasd

Toen Niels hoorde dat hij gewonnen had, was hij
blij en verbaasd. Niels had in eerste instantie verwacht dat hij ging winnen, maar na het horen van
gedichten van anderen, niet meer. “Iedereen was
goed.” Een van de juryleden vond dat Niels
‘muziek’ mooi had beschreven in zijn gedicht.
“Twee andere juryleden vonden dat ik het mooi
had voorgedragen.”
Wat is er allemaal aan zijn winst voorafgegaan?

Het dumpen van afval naast de container of op straat (illegale bijplaatsing) zorgt voor een vieze buurt en
voor overlast. De meeste inwoners gooien hun afval netjes in de afvalcontainers en ergeren zich ook aan
het dumpgedrag. Om de afvaldump tegen te gaan start de gemeente Enschede met cameratoezicht.
De camera’s worden geplaatst bij milieupleinen waar vaak afval naast de container wordt geplaatst.
Op 10 maart 2022 gaf wethouder Jurgen van Houdt het startschot voor het cameratoezicht.
Voor buurtbewoners moet het gelijk duidelijk zijn dat er sprake is van cameratoezicht en waarom dat
wordt ingezet. Zo worden de milieupleinen met cameratoezicht voorzien van borden met de tekst
‘U wordt gefilmd’. Ook krijgen de afvalcontainers stickers die het cameratoezicht uitleggen en wordt ook
met stoeptegels gewezen op het juist aanleveren van afval.

Bij het bedenken van een gedicht voor de verkiezing op school, kwam Niels eerst met niets thuis.
“Ik wilde iets doen wat mij persoonlijk raakt.” Toen
dacht hij aan muziek. “ Dat is een mooi onderwerp!
Het was eigenlijk heel makkelijk om het gedicht te
schrijven omdat ik er heel bekend mee ben.
Het enige wat ik probeerde te bedenken is hoe
mijn emoties voelen bij muziek.”

mende woorden in te zetten.” Hij vindt het niet
belangrijk of een gedicht rijmt. “Ik denk er wel meteen aan bij een gedicht, maar het gaat voor mij om
hoe je het vertelt en wat je vertelt. Muziek en dichten is ongeveer hetzelfde maar bij muziek gaat het
erom hoe het klinkt. En bij dichten om de inhoud.”

Afschrikken en beboeten

Succesvol opnieuw begonnen

Schrijven bij gelegenheden

Cameratoezicht moet in eerste instantie afschrikkend werken en daar blijft het niet alleen bij.
“We hopen dat het cameratoezicht inwoners die
afval dumpen motiveert om zich beter aan de afvalregels te houden”, zegt wethouder Van Houdt.
“We zetten in op meer dan afschrikken. Met de
inzet van camera’s pakken we de dumpers van
afval stevig aan. Wanneer ze op beeld staan, zijn
ze makkelijker op te sporen en kunnen ze naast de
eventuele opruimkosten een boete van € 95,tegemoet zien. Zodat de maatschappij niet voor
deze kosten opdraait. Alleen cameratoezicht lost
de afvaloverlast natuurlijk niet volledig op. Daar
moeten we samen de schouders onder blijven zetten! We vergroten hiermee wel de pakkans en verminderen de overlast door enkelen voor velen.”

Een paar jaar geleden had Niels een gedicht gelezen. “Toen dacht ik: ‘Dat is heel mooi’, en wilde ik
het zelf proberen. Maar toen vond ik mezelf zo
slecht dat ik ben gestopt.” Twee jaar later gaven
twee juryleden van de dichtwedstrijd een dichtcursus en workshops op school. “We moesten met
school een inzending maken en ik werd genomineerd!”

Na zijn verkiezing heeft Niels nog niet veel
geschreven. “Alleen als ik het wil en ik er zin in heb.
Meestal schrijf ik gewoon wat in me opkomt op dat
moment.” De junior stadsdichter wordt bij enkele
gelegenheden gevraagd een gedicht te schrijven.
“Ze hebben een aantal voorbeelden gegeven en
als het zover is word ik gemaild.” Twee voorbeelden
zijn de dodenherdenking en na afloop van de
gemeenteraadsverkiezing. Het gaat om dichten
over wat er in de stad leeft. “Ik ben al wel begonnen aan die over de dodenherdenking.”

Gevoel uiten en dingen laten begrijpen

cameratoezicht bij drie hotspots

De gemeente start met steun van de gemeenteraad nu met cameratoezicht. Hier zijn 10 locaties
voor aangewezen. De camera’s komen in eerste
instantie te hangen bij de milieupleinen bij winkelcentrum Enschede Zuid, Lage Bothof en Op de
Brouwerij. Op die plekken wordt veel te vaak
illegaal afval naast de container achtergelaten.
De gemeente onderzoekt of cameratoezicht het
gewenste effect heeft.

24/7 cameratoezicht

De camera’s bij de milieupleinen staan 24 uur per
dag aan en worden continu bekeken op de meldkamer in Hengelo. Alleen de beelden van illegale
bijplaatsingen worden bewaard. Overige beelden
worden verwijderd. De gemeente houdt met het
cameratoezicht rekening met de privacy van buurtbewoners. Beelden van illegale bijplaatsingen
worden gedeeld met de handhavers van de gemeente Enschede. Zij zullen vervolgens overgaan
tot het beboeten van de daders.
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Niels vindt het leuk om gedichten te schrijven
omdat je goed kan uiten wat en hoe je denkt.
Mensen dingen laten begrijpen is iets wat Niels
ook graag wil. “Dat je soms juist op kleine dingen
moet letten. Maar het kan ook iets heel serieus zijn.
Ik vind het belangrijk dat mensen naar dat soort
dingen kijken en als ik daarmee kan helpen dan
doe ik dat.”

Verder met dichten?

Niels weet niet of hij na dit jaar verder wil met
dichten. “Dat hangt ervan af hoe het dit jaar gaat
en wat ik ervan vind.”

Hoe komt een gedicht tot stand

Hoe een gedicht tot stand komt hangt natuurlijk af
van het onderwerp. “Buiten de opdrachten schrijf
ik over van alles wat er om me heen gebeurt. Als
ik mensen iets wil vertellen moet ik bedenken wat
ik met het gedicht wil zeggen.” Niels bedenkt eerst
een paar woorden voor in het gedicht. “Dan worden het een paar zinnetjes en dan probeer ik er rij7
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KOm EENS KIJKEN bIJ DE PROEfTUIN VAN bEIEN

? Door Henny Kramers, namens de tuincommissie van buurthuis Beien
Beien is de afkorting van Bewoners Initiatief Enschede Noord. Het is een platform voor allerlei initiatieven
die van onderaf en vanuit de wijk ontstaan. In en bij het pand van Beien aan de Meeuwenstraat 160
vinden activiteiten plaats die de wijk socialer, duurzamer en hechter maken.
Proeftuin van beien

Eén van die activiteiten is de moestuin, we noemen
hem de Proeftuin van Beien. Een stuk schoolplein
aan de kant van de Buizerdstraat is in 2015 van
tuingrond voorzien en veranderd van een modderpoel in een fijne plek met groenten, kruiden, fruit
en bloemen. In 2020 is de opzet grondig veranderd. Er zijn nu bakken met ertussen brede paden
en, heel plezierig, de mogelijkheid om ’s nachts een
paar uur onder de grond water te geven via zogenoemde zweetslangen; zie foto. Dat kost heel veel
minder water dan sproeien. Drie bakken zijn
speciaal voor de keuken van Beien; die maakt ook
gebruik van de kruiden in de tuin.
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom

Een enthousiaste groep vrijwilligers van uiteenlopende leeftijd, waaronder enkele expats, zorgt voor
de beplanting en het onderhoud van de tuin en de
borders eromheen. Helaas zijn een paar van hen
afgehaakt wegens verhuizing. Daarom zoeken we
nieuwe vrijwilligers die ons één werkbijeenkomst
per week (2 uur) willen helpen met zaaien, poten,
wieden, planten verzorgen en oogsten. We zijn een
diverse groep van uiteenlopende leeftijd, die ook
zo nu en dan samen iets gezelligs doet: samen
eten of op een zaterdag een grotere tuinklus met
hapjes tussendoor. Ook buurthuis Beien organiseert zo nu en dan activiteiten voor alle vrijwilligers.
Na een proeftijd kun je desgewenst een eigen

stukje beheren (ca. 5 m2). Je deelt ook in de oogst
van de gemeenschappelijke tuin. Een van ons is
tuincoach en kan je leren moestuinieren. We leren
veel van elkaar.
Kom eens langs

Wanneer het je iets lijkt om mee te doen, kom dan
eens tijdens een werkbijeenkomst langs om de
sfeer te proeven. Of mail moestuin@beien.nl voor
een afspraak. Onze werkbijeenkomsten zijn voorlopig op woensdag van 10.00 - 12.00 en op zondag
van 11.00 - 13.00 uur. Op zondag is de voertaal
Engels.

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:

Voor contact:

Stichting Beien aan de Meeuwenstraat 160

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

Openingstijden:

Maandag 9.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag 9.00 uur tot 12.00 uur
8
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HUIS VAN VERHAlEN
Het Huis van Verhalen aan de Roomweg 165c, heeft haar deuren weer kunnen openzetten. De activiteiten
zijn in volle gang en de teams zijn klaar voor een druk seizoen.
buurtmaaltijd

De buurtmaaltijd is op 7 maart jl. van start gegaan.
Elke maandag om 18.00 uur kunnen bewoners van
Enschede-Noord samen eten. Er is plaats voor
maximaal 40 personen. De kosten zijn € 3,00 per
persoon. Aanmelden kan tot de maandagochtend
12.00 uur via 053 – 431 62 88 op de maandag- of
donderdagochtend of per e-mail via openbuurtmaaltijd@gmail.com. Meer informatie op Facebook pagina.
Rondleidingen door de wijk Roombeek

De belangstelling voor het organiseren van rondleidingen door de wijk Roombeek is onverminderd
groot. Op zoek naar een leuk en interessant uitje
voor u en uw gezin of familie- of vriendengroep?
Bel ons op 053 – 431 62 88 tijdens kantooruren op
maandag- en donderdagochtend tussen 09.00 –
12.00 uur, of e-mail ons op info@rondleidingenroombeek.info en informeer naar de mogelijkheden. Meer uitgebreide informatie op onze
website: rondleidingenroombeek.info

Voor het laatste nieuws over het Huis van Verhalen
en alle activiteiten, 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 donderdag ochtend bereikbaar van 09.00
– 12.00 uur op 053 431 62 88, mailen kan altijd naar
info@huisvanverhalenenschede.nl.

Activiteiten

Overig

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Op de 2e en 4e woensdag ochtend van de maand
is er gelegenheid om samen te handwerken,
wenskaarten te maken of wat u zelf leuk vindt om
te doen. Materiaal zelf meenemen. Daarnaast kunt
u op de 1e en 3e woensdag middag meehelpen
met het maken van lappendekens voor vluchtelingen en er staan meer activiteiten op stapel. Kijk op
onze website onder https://huisvanverhalenenschede.nl/Activiteiten voor de agenda en meer
informatie of volg onze Facebook pagina.

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

AlZHEImER cAfÉ
Programma de komende maanden:
- Maandag 4 april met het thema: Dagbesteding. Welke tijdsbesteding en activiteiten zijn er voor thuiswonenden met dementie? Gastspreker: Ellen Fox, casemanager bij Livio
- Maandag 2 mei met het thema: Is het dementie of vergeetachtigheid. Hoe werkt het geheugen?
Wat gaat er fout in het brein bij dementie? Uitleg over ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en andere
dementievormen. Gastspreker: Sander Eshuis, psycholoog, werkzaam bij Liberein
In het Alzheimer Café is er voor bezoekers volop gelegenheid vragen te stellen en met lotgenoten in
contact te komen. Deelname aan het Alzheimer Café is gratis.
Locatie: Wijkcentrum de Roef, Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede. Tijd: 19.30 – 21.00 uur.
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Wil Varwijk, Alifa Welzijn Ouderen, 053 432 01 22 of
w.varwijk@alifa.nl.
10
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KINDERbOERDERIJ NOORD

? Door Frans Feil, Voorzitter Kinderboerderij

Jonge geitjes geboren

Op de boerderij is het voorjaar echt begonnen. Bomen lopen uit, vogels zingen het hoogste lied. Eerste
nestjes worden gebouwd. De boerderij hangt sinds vorig jaar vol nestkastjes. Prachtige huisvlijt van de
Viermarken. Op deze manier willen beheerders meer vogels aantrekken. In de houtwallen is volop plek
om voedsel te vergaren. De weiden zullen zich weldra vullen met dartelend jongvee. De eerste geitjes
zijn al geboren.
Ontdekkingspad geopend

Prachtige natuurspeelplek in gebruik genomen

Kruip door, sluip door. Achter de hertenweide is
een geheim pad. Dat weet niemand. Een ontdekkingspad dat de jonge bezoeker door het struikgewas meeneemt langs jonge hazelaars en oude
eiken. Een prachtige aanwinst voor de boerderij.
Je moet het wel weten te vinden. Dan moet je
gebaande paden durven te verlaten.

12

Waar vroeger eenden hun kostje bijeen scharrelden, staan nu nieuwe speeltoestellen, een prachtige waterbaan en een insectenhotel. Daarmee is
ook het laatste deel van het natuurbelevenispad
in gebruik genomen. Dankzij Jantje Beton kon de
prachtige natuurlijke speelplek worden gerealiseerd.
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VIJf VRAGEN AAN…

martine Horstman, cultuurcoördinator Stedelijk lyceum Kottenpark

1. Wat is er zo bijzonder aan het zang- en dansonderwijs op het Kottenpark?

Kottenpark kent een lange geschiedenis met betrekking tot het dansonderwijs. Kottenpark is een van de
twaalf scholen in Nederland die een officiële Vooropleiding Dans in huis heeft. Deze Vooropleiding is
verbonden aan ArtEZ Arnhem (HBO-dansopleiding). Leerlingen die kiezen voor deze Vooropleiding Dans
dansen iedere dag na schooltijd en krijgen daarvoor een aangepast rooster.
In de laatste twee decennia zijn de Kunstklassen Muziek, Theater, Beeldend en de WDT (Wetenschap |
Design | Techniek klas) erbij gekomen. In deze klassen volg je 2 uur extra per week.
2. Hoe hebben jullie het lesprogramma samengesteld?

Kunstklas Beeldend - 2 uur extra per week: opdrachten waarbij procesmatig werken centraal staat
Kunstklas Muziek - 2 uur extra per week: een ensemble les en een module les per week
Kunstklas Theater - 2 uur extra per week: lessen in spel, beweging en stem, daarnaast wordt er gewerkt
aan een voorstelling
Vooropleiding Dans - minimaal 10 uur per week: lessen in klassiek, caractère, modern en improvisatie
WDT - 2 uur extra per week: 6 modules per jaar waarin techniek en onderzoek centraal staan
3. Hoe lang is het al op deze manier opgezet?

Kunstklas Beeldend: ongeveer 10 jaar
Kunstklas Muziek: ongeveer 15 jaar
Kunstklas Theater: ongeveer 18 jaar
Vooropleiding Dans: ruim 40 jaar (vanaf 1974)
WDT: 4 jaar

4. Op welke manier sluit het lesprogramma over muziek, dans en theater aan bij het onderwijs
van het Kottenpark?

KOm mET UW IDEE!
Heeft u een idee voor een interview of onderwerp dat speelt in uw buurt, laat het ons weten. Dan kunnen
we er in Wijkkrant Noord aandacht aan besteden. Ook zelf een stuk tekst aanleveren, al of niet vergezeld
van een foto, is natuurlijk mogelijk.
De volgende wijkkrant verschijnt 3 juni, de sluitingsdatum kopij is 16 mei. U kunt uw idee, tekst en/of
foto sturen naar: wijkkrantnoord@hotmail.com.
Mocht u interesse hebben om een advertentie in de wijkkrant te plaatsen dan kunt u contact opnemen
met Cobi Hamstra via wijkkrantnoord@hotmail.com.

Kottenpark is een officiële CultuurProfielSchool. Dit houdt in dat er ook bij de niet-kunstvakken aandacht
moet zijn voor kunst- en cultuur. In de brugklas kiest tussen de 50% en 70% van de leerlingen voor een
van de kunstklassen, de WDT of de Vooropleiding Dans.
5. Ieder jaar hebben jullie een muziek- en Dansavond. Hoe was dit in coronatijd?

De laatste editie van Muziek- en Dansavond op 3 maart 2022 was de 26e editie in het Wilminktheater
(Zie de foto’s). Door corona kon deze avond helaas twee jaar niet fysiek doorgaan. Wel zijn er twee digitale
versies geweest in deze periode (deze digitale edities tellen niet mee in het totale aantal edities).

De redactie van Wijkkrant Noord
14
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bUURTHUIS bEIEN NA DE VERbOUWING

? Door Jolanda de Vos, coördinator pr en communicatie Buurthuis Beien
De verbouwing van Beien is klaar, de prachtige nieuwe vloer wordt al druk belopen en het café is supergezellig en heel fris en modern ingericht door de nieuwe coördinatrice Saskia. Een dame met de nodige
horeca ervaring, die het team in het Café geweldig aanstuurt zodat ook daar de professionaliteit van
afspat. De koffie staat klaar dus kom vooral eens binnenlopen, het is de moeite waard.
burgemeester op bezoek

De nieuwe burgervader van Enschede: Roelof Bleeker heeft Beien bezocht en kennisgemaakt met het
buurthuis en Power Noord. Hij heeft uitgebreid
genoten van de faciliteiten van het café en de
keuken. Er zijn gezellige en interessante verhalen
uitgewisseld tussen de burgemeester en de aanwezige vrijwilligers en deelnemers.
lunches

De lunches zijn inmiddels ook weer opgestart en
opnieuw wordt er elke maandag, dinsdag en
donderdag van 12.00 tot 14.00 uur een smakelijke
en voedzame lunch bereid in de nieuwe keuken
door onze chef-kok Ray en zijn topteam. De
lunches zijn heerlijk en gezond en je hebt altijd een
volledige maaltijd voor een zacht prijsje.
Allerlei activiteiten

Verschillende activiteiten zijn ingepland, o.a. het
Tuinkabouterproject waarbij een grote groep versleten kabouters van een nieuw jasje worden voorzien waarna ze weer door de buurt kunnen worden
uitgezet. Als je zin hebt om mee te helpen geef je
dan vooral op bij info@beien.nl en vermeld daarbij
Kabouteractie. We gaan een miniaturenactiviteit
inplannen waarbij liefhebbers van het maken van
miniaturen van recycle materiaal hun hart kunnen
ophalen. Verzamel maar alvast doosjes, garenklosjes en ander materiaal om de kleine werelden te
maken. De tijden en dagdelen zijn afhankelijk van
de deelnemers dus geef je vooral op en vermeld
welke tijden het beste passen en we komen er
samen wel uit.
Er is elke vrijdagmiddag in buurthuis Beien een
spelletjesmiddag van 13.00 tot 15.00 uur, een
superleuk initiatief georganiseerd door Power
Noord en Beien samen. Er is een spelleider aanwezig en jong en oud zijn welkom. Opgeven hoeft
niet: loop gewoon binnen en speel mee.
Daarnaast staat er vaak op donderdag de geef- en
neemtafel klaar in Beien. Alweer een superactie
van Power Noord en zeer de moeite waard om
langs te komen en wat langs te brengen of iets
moois uit te zoeken. In de Proeftuin wordt hard
gewerkt met een gedeeltelijk nieuw team. Hierover
kunt u meer lezen op pagina 9 van deze wijkkrant.
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Verdere plannen

En natuurlijk moeten we nog de schade inhalen
van de afgelopen tijd en zijn we druk bezig om een
geweldige tweede paasdag te organiseren met
bewoners uit de wijk. Houd dat zeker in de gaten
via onze sociale media want dat wordt een super
dag. (Facebook: buurthuis Beien en Instagram:
buurthuis_beien)
Verder komen er tal van leuke acties voor o.a.
Moederdag, een kleedjesmarkt en de geslaagde
open dag van vorig jaar wordt hoogstwaarschijnlijk
samen met Power Noord en onze andere collega’s
nog eens dunnetjes over gedaan. We zijn terug en
we zijn er klaar voor!
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WIE WAT WAAR
Voor meer informatie kun je contact op nemen
met Lidy Barelds (06 493 252 71) of met Karen de
Wever (06 236 363 61).

Nieuw in de wijk: fysiotherapie Huigen &
Pruntel

Rick Huigen en Tom Pruntel hebben fysio- en
manuele therapie Coppens & Lubbers per 1
november 2021 overgenomen en gaan door als
Fysiotherapie Huigen & Pruntel aan de Moutlaan
2 in Roombeek.
Coppens & Lubbers stond bekend vanwege de
goede manuele therapie en deze gaan Rick en Tom
voortzetten, aangezien ze beiden manueel therapeuten zijn. Daarnaast is ook de geriatrie fysiotherapie opgezet. De geriatrie fysiotherapie richt zich
op het verbeteren van het lichamelijk functioneren
en het voorkomen van achteruitgang, waardoor
men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven in de
dagelijkse handelingen.

Sjors Sportief & creatief gaat verder!

Ook in de tweede helft van dit schooljaar biedt
Sjors Sportief & Creatief ontzettende leuke activiteiten aan voor kinderen van de basisschool.
Om de activiteiten onder de aandacht te brengen
zijn flyers op school uitgedeeld. Er zijn nog een
heleboel activiteiten die je kunt proberen! Kijk op
www.enschedeactief.nl voor de activiteiten in 2022.
Ook in de meivakantie is er weer van alles te doen!
Een laagdrempelig wandelevenement: de menzis Twee van Enschede

Op zaterdagavond 23 april wordt de tweede editie
georganiseerd van de Twee van Enschede, dit keer
met een nieuwe naam: de Menzis Twee van
Enschede. De Menzis Twee van Enschede is bedoeld voor iedereen. Het gaat hier niet om hardlopen, maar om wandelen en elkaar ontmoeten.
Deelnemers leggen een leuke en gezellige route
van twee Engelse mijl, dus 3,2 kilometer door het
centrum van Enschede af. Je mag in je eigen tempo
wandelen, deelnemen als nordic walker of met je
handbike. Of misschien wil je wel iemand duwen in
een rolstoel. Wie het snelst is, is niet belangrijk, het
gaat om het meedoen. Onderweg is er volop
muziek en entertainment. Ook ligt er voor alle
deelnemers bij de finish een fraaie medaille klaar.
Start en finish is op de Oude Markt in hartje
centrum. Kijk voor meer informatie op de website
van enschedemarathon.nl.

Vrijwilligers gezocht voor Enschede marathon

Van 22 - 24 april staat Enschede in het teken van
de Enschede Marathon. Zo’n 11.000 deelnemers uit
binnen- en buitenland en tienduizenden supporters vinden dan hun weg naar Enschede. Ook dit
jaar zoekt Enschede Marathon extra ondersteuning
en kunnen vrijwilligers zich aanmelden. Vrijwilligers
helpen onder andere bij de water- en fruitposten,
het uitreiken van medailles, op- en afbouwen van
de runnersbeurs en het evenemententerrein,
ophangen van spandoeken of worden ingezet als
verkeersregelaar. Als vrijwilliger draag je bij aan het
succes van dit topsportevenement van formaat,
werk je samen met enthousiaste andere vrijwilligers, ontvang je een lunchpakket, vrijwilligersshirt
en een uitnodiging voor de vrijwilligers-bedankavond op een bijzondere locatie in de stad. Heb je
interesse? Neem dan per mail contact op met
Enschede Marathon: info@enschedemarathon.nl.
Kijk voor meer informatie op https://www.enschedemarathon.nl/vrijwilligers/

Science is HOT!

Zondag 10 april a.s. geeft Harmonie Orkest Twente
een concert waarin muziek gekoppeld wordt aan
wetenschap. Het accent zal liggen op ‘golven’,
zoals geluidgolven, lichtgolven, golven in het zand,
golven in het water maar bijvoorbeeld ook hersengolven. Op het programma staan o.a. ‘The River’
van Johan de Meij en ‘Aurora Borealis’ een ode aan
het noorderlicht. Het orkest staat o.l.v. Wim Booij.
Het concert vindt plaats in het Kottenparkcollege
aan de Lyceumlaan, aanvangstijd 15.00 uur. Entree
€ 5,- incl. 1 consumptie.

macula Oogcafé

Elke 2e dinsdag van de oneven maanden, m.u.v. de
maand juli, is er gelegenheid om onder het genot
van een kopje koffie of thee ervaringen uit te
wisselen over leven met macula degeneratie, maar
ook om geïnformeerd te worden over de beste
hulpmiddelen, handige apps en nuttige instellingen als Koninklijke Visio, Bartimêus en Passend
Lezen. Ook uw partner/begeleider is uiteraard van
harte welkom!
Waar: ’t Achtervoort, Het Achtervoort 1 7523 KA
Enschede (buslijn 2 stopt voor de deur)
Data: 10 mei,13 september en 8 november. Tijd:
14.00 tot 16.00 uur.
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ENScHEDESE lEERlINGEN ZETTEN ZIcH IN VOOR ‘KANS VOOR EEN KIND’
4000 Enschedese basisschoolleerlingen zetten zich dit voorjaar in voor het goede doel tijdens ‘KOE in
actie’. Op alle achttien KOE (Katholiek Onderwijs Enschede)-scholen worden activiteiten georganiseerd,
waarmee geld ingezameld wordt voor Stichting Kans voor een Kind.
Stichting Kans voor een Kind

Stichting Kans voor een Kind laat wensen in
vervulling gaan van kinderen uit Twente, die toe
zijn aan een positieve impuls in verband met hun
ziekte of omstandigheden. Voor twee KOE-leerlingen mocht al een wens in vervulling gaan via Stichting Kans voor een Kind. Als introductie van ‘KOE
in actie’ hebben zij de andere KOE leerlingen in een
filmpje verteld over hun bijzondere wensdag en
wat dat voor hen betekend heeft.
Sportstapelen

In aanloop naar de actie was er de ludieke activiteit;
sportstapelen. Sportstapelen is een spel dat overgewaaid is uit de Verenigde Staten, waarbij bekers
zo snel mogelijk op- en afgebouwd moeten worden in een vooraf bepaald patroon. Het is leuk om
te doen, maar stimuleert ook nog eens de ooghand coördinatie, concentratie en fijne motoriek
van de kinderen. Iedere klas heeft een setje stapelbekers gekregen om het sportstapelen te kunnen
oefenen. Op vrijdag 11 maart namen de 18 snelste
leerlingen van de onderbouw, middenbouw en
bovenbouw het tegen elkaar op in een online
finale van het Enschedees Kampioenschap. Eén
voor één mochten de leerlingen hun beste beentje
voorzetten om de snelste tijd neer te zetten, met
als winnende prijs een dagje uit met zijn of haar
klasgenoten.

ingezameld met een sponsorloop met hindernissen IN en BUITEN de school. Verder was er op diezelfde dag een veiling georganiseerd. Ouders
konden bieden op ‘kunstwerken’ die in de groepen
zijn gemaakt of ‘aangeboden diensten’ die zijn
bedacht door de leerlingen. Op de basisschool
Menkotoren is op 1 april een sponsorloop gehouden voor alle leerlingen van de school. Beide scholen in Noord hopen op een mooie opbrengst voor
Stichting Kans voor een Kind!

Acties op de KOE-scholen in Enschede Noord

Iedere KOE-school organiseert een eigen actie om
geld in te zamelen voor Stichting Kans voor een
Kind. Op de Bonifatiusschool is op 14 maart geld

bElASTINGSPREEKUUR IN DE bIblIOTHEEK
Kun je wel wat hulp gebruiken bij de belastingaangifte via de computer? Of heb je een vraag over toeslagen? Dan kun je in de maanden april en mei terecht in de Bibliotheek Enschede. Samen met diverse
maatschappelijke partners biedt de Bibliotheek een belastingspreekuur ter ondersteuning van de digitale
aangifte voor 2021. Het belastingspreekuur is in de Bibliotheek Enschede Centrale elke donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur. Je kunt het belastingspreekuur alleen op afspraak bezoeken. Het maken van
een afspraak is mogelijk via info@bibliotheekenschede.nl of 053-480 48 36. Hulp bij de aangifte is gratis
en voor iedereen, ook als je geen lid van de Bibliotheek bent. Wil je beter leren omgaan met de computer,
internet en sites van de overheid? Volg dan de cursus Klik&Tik of Digisterker. Vraag naar de mogelijkheden
bij de Bibliotheek.
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NATIONAlE VOORlEESDAGEN

TENTOONSTEllINGSAGENDA

Wethouder Jeroen Diepemaat kwam begin februari in het kader van de Nationale Voorleesdagen op
bezoek bij de onderbouwgroepen van de Roombeekschool om voor te lezen uit het boek ‘Maar eerst
ving ik een monster’ van de schrijver Tjibbe Veldkamp. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van
kinderen, maar is natuurlijk ook leuk en gezellig!

Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129-131)
t/m 15 mei: collectie Wilploo – Verglijdend landschap: Een groot overzicht hedendaagse kunst,
een schenking van de Enschedese verzamelaar
Ingrid Blans.
Van 10 april t/m 22 mei: collectietentoonstelling
Na de Jacht: Tien jaar verzamelen in 100 kunstwerken.
t/m 30 oktober: Gouden en zilveren munten en
sieraden uit de 7e eeuw, gevonden in natuurgebied Springendal bij Hezingen
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

vertellen over de textielhistorie. (Openingstijden:
di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)
TETEm Kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
Vanaf 10 maart: Gen c: children of 2050: In deze
tentoonstelling bouwt kunstenaar en ontwerper
Bianca Carague samen met bezoekers aan een
denkbeeldige wereld van toekomstige kinderen.
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.

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.
Iedere woensdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn
vlinderspecialisten bezig met het prepareren van
vlinders. Iedere dinsdag t/m donderdag geven
wevers demonstraties op weefgetouwen en

VOORJAAR IN ENScHEDE NOORD

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)
ARE Artist Residencies Enschede (Stroinksbleekweg 2)
Wisselende exposities (Openingstijden: vrijdag,
zaterdag, zondag 14.00 – 17.00 uur)
Prismare (Roomweg 167)
t/m 27 mei: Expositie Patchwork van Tamara
Kabzinadze uit Georgië. (op 1e etage)

mAANDElIJKSE ‘OP DE KOffIE’ lEZING IN DE mUSEUmfAbRIEK

Terug van weggeweest, vanaf maart is weer gestart met de maandelijkse ‘Op de koffie’ lezing in de
Museumfabriek. Elke eerste donderdag van de maand vertelt een expert, wetenschapper, denker of
doener zijn/haar verhaal over een onderwerp dat betrekking heeft op het museum en/of de collectie.
De inloop is vanaf 10.30 uur met verse koffie en de lezing start om 11.00 uur. Vanwege het beperkte
aantal zitplaatsen dient u een ticket te reserveren in de ticketshop van het museum. De kosten voor het
bijwonen van de lezing zijn 5 euro. Daarnaast gelden de reguliere entreetarieven. Museumkaarthouders,
VriendenLoterij VIPkaart-houders, Vrienden en Familiejaarkaarthouders betalen 2,50 euro voor de lezing.
Inclusief koffie natuurlijk!

mAKER fESTIVAl TWENTE

De 9e editie van het Maker Festival Twente (MFT) belooft van 1 t/m 31 mei weer een uniek familiefestival
en een waar makerfestijn te worden. Met een Maakdag Festival in elke Twentse gemeente (1 t/m 31 mei),
het meerdaagse Maker Festival in Enschede (1 t/m 8 mei) en een online & fysiek randprogramma
(15 maart t/m 31 mei) kan elke inwoner van Twente dichtbij huis of juist in een nieuwe omgeving experimenteren met de nieuwste digitale en creatieve maaktechnologieën. De tentoonstelling ‘Gen C: Children
of 2050’ van kunstenaar Bianca Carague vormt het hoofdonderdeel van het Maker Festival Twente 2022.
Meer informatie over het complete festivalprogramma vind je via tetem.nl/makerfestivaltwente.nl.

INKTSPOT: EXPOSITIE VAN POlITIEKE SPOTPRENTEN bIJ cONcORDIA

Op deze expositie worden alle inzendingen getoond die in 2021 kans hebben gemaakt op de inktspotprijs
De inktspotprijs wordt elk jaar uitgereikt aan de beste, meest rake, bijtende, verrassende, ergerniswekkende en meestal bijzonder mooie politieke tekening. Winnaar van 2021 was Kamagurka met de tekening
'Migranten'. De expositie van Inktspot 2021 aan de Langestraat 56 is vrij toegankelijk voor publiek.

Foto: Jan van Cooten
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