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NIEUWS IN HET KORT
• Wasserij De Bolhaar is al een tijdje buiten bedrijf. Vastgoedontwikkelaar Trebbe heeft het terrein aan de
Bolhaarslaan gekocht om er luxe koopwoningen te bouwen. Informatieavonden en individuele gesprekken met Trebbe en de gemeente hebben niet geleid tot volledig draagvlak voor het plan bij omwonenden.
Een deel van de buurt vreest voor aantasting van woongenot en verkeersdruk. Op het ontwerp bestemmingsplan zullen dus nog wel reacties komen.
• De leegstaande gymzaal aan de Zaanstraat wordt de komende jaren een onderkomen voor studenten
van de kunstacademie. Het wordt een ruimte voor werkplekken en exposities. Ook zal er gekeken worden
naar samenwerking met wijkbewoners en zijn er plannen om de buitengevel zo nu en dan een andere
aanblik te geven, in overleg met de buurt.
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DE EERSTE KEER WEER THEEScHENKERIJ

? Door Titia van Hooijdonk

Gecombineerde theeschenkerij, plantjesmarkt en zaden- en plantenruil

Na twee jaar behoorlijke stilte organiseerde Theeschenkerij De Oldenhof aan de Van Heeksbleeklaan op
8 mei voor het eerst weer een supergezellige middag, waarbij er naast de teruggekeerde theeschenkerij
nog veel meer te doen was.
Een geweldig weerzien

Wat was het een heerlijk weer en wat was het fijn
om met zijn allen na zo’n lange tijd weer bij te praten op het heerlijke buitenterras van Theeschenkerij De Oldenhof. Er waren meerdere soorten
biologische thee, koffie, lekkere appeltaart, ijsjes
en nog veel meer lekkere producten te koop. De
bediening werd verzorgd door bekwame deelnemers van De Viermarken. De Viermarken aan de
Viermarkenweg is een participatieboerderij met
een biologische boerderijwinkel waar mensen met
diverse achtergronden dagbesteding vinden. Voor
meer informatie over de Viermarken en Theeschenkerij De Oldenhof zie: www.viermarken.nl.

meester van Velt, Jakob Broek, had alle boeken van
Velt bij zich, die te bekijken en te koop waren.
Jakob was er ook om tuingereedschap te slijpen en
om te laten zien hoe dit moet. Dit pakte hij zeer
professioneel aan!

Met Velt een ecologische levensstijl ontwikkelen

Iedereen vermaakte zich prima bij de gezellig
opgestelde kraampjes en op het terras. Wat was
het een prachtige middag!

Naast de Theeschenkerij was er de hele middag
een plantjesmarkt met plantjes van De Viermarken.
Daarbij was er ruimte voor een tafel van Velt
Twente voor zaden- en plantjesruil. Velt is de vereniging voor Ecologisch leven en Tuinieren, die
helpt om een ecologische levensstijl te ontwikkelen
in de tuin, de keuken en daarbuiten. De penning4

Foto's: Jan van Cooten.
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TIKTOK WORKSHOP DOOR lOlA PANI

? Door Henriëtte Oosterhuis, coördinator Jeugd, stadsdelen Noord en oost

De meiden van de meidengroep van Jongerencentrum Chill Out aan de Bosuilstraat waren de gelukkigen!
Hoe gaaf om een TikTok workshop van Lola Pani te krijgen! Lola Pani is een bekende Twentse YouTuber,
die ook op TikTok heel populair is.
De dames genoten er volop van: hoe maak je een goede TikTok, zelf filmpjes maken, duidelijk aangeven
wat wel of niet gepost mag worden, pestgedrag bespreekbaar maken en natuurlijk Lola vragen stellen.
Een mooie activiteit in de meivakantie georganiseerd door jongerenwerk Alifa.

NOORDERKERK ENScHEDE bEScHIKbAAR VOOR OEKRAÏENSE VlUcHTElINGEN

? Door Titia van Hooijdonk

Op vrijdagochtend is er in de Noorderkerk aan de Lasondersingel 18 gelegenheid voor vluchtelingen uit
Oekraïne om hun geloof te beleven.
Kerk open voor ontmoeting

Iedere vrijdag vanaf 10 uur is de kerk open voor stilte, gebed of het branden van een kaars. Natuurlijk is
er ook volop ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. De kerk hoopt de
komende tijd, naast Oekraïners, ook mensen uit de buurt en uit de rest van de stad te mogen verwelkomen. Zo kunnen de Oekraïense vluchtelingen en mensen uit Enschede veel voor elkaar betekenen!
Kosterswoning woonruimte voor Oekraïense familie

De voormalige kosterswoning aan de rechterzijde van de kerk is meegenomen in de hulp aan Oekraïne:
deze is volledig gestript, opnieuw ingericht en aangepast aan deze tijd. De woning is vervolgens aangeboden aan een familie uit Oekraïne, die er sinds 27 maart is ingetrokken. De familie wordt volledig
begeleid bij het leren kennen van de nieuwe omgeving. Bij dit project is volop hulp geboden door verschillende Enschedese ondernemingen.
Markante kerk

De Noorderkerk is gebouwd in 1932 naar een ontwerp van de Enschedese architecten Van der Lijke en
Mink. Bijzonder in de Noorderkerk is het grote 24 stemmen Vierdag Orgel en de prachtige glas in lood
ramen, waarbij in 2002 twee ramen zijn geplaatst i.v.m. de Vuurwerkramp. De kerk hoort als vrijgemaakte
kerk bij een groter kerkelijk verband en telt op dit moment 600 leden. Iedere zondagmorgen om 10 uur
is er een kerkdienst, die ook via Stream te volgen is.
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WIJKbUDGET VOOR NIEUWE POORT SPEElTUIN VOORTSWEG!
Rond 16.00 uur ging het hek van een van de oudste openbare speeltuinen van Enschede dicht en in
het weekend vaak zelfs eerder. Dan kon je er niet
meer met de kinderwagen in, of met de rolstoel…
Maar dat is gelukkig nu verleden tijd: na een petitie
met meer dan 110 handtekeningen (met hulp van
dagbesteding ExtraPuurrr) heeft de commissie
wijkbudget Deppenbroek een wijkbudgetaanvraag
voor een verbeterde toegang van de Speeltuin
Voortsweg goedgekeurd. Vorige week is het
nieuwe hek geplaatst en feestelijk geopend, samen
met de heropening van het vernieuwde terras aldaar. Goed nieuws voor de kleintjes dus! #jijmaaktdebuurt

Meer weten over de mogelijkheden van het wijkbudget? Stuur een mail naar Marijke van Oostende:
m.vanoostende@enschede.nl.

PINKSTERPRETMARKT

De leukste en gezelligste kleedjesmarkt in Enschede Noord

? Door Sabine van der Veen, vrijwilliger PinksterPretMarkt
We hebben er lang op moeten wachten, maar dit
jaar gaat het toch echt weer gebeuren; De PinksterPretMarkt. Op Tweede Pinksterdag 6 juni in het
Lonnekerbleekpark (tussen de Lonnekerspoorlaan
en de Steenbeltweg) in Roombeek! Tijdstip van
9.00 – 16.00 uur.
Al jaren is de gezellige markt een fenomeen in de
wijken Roombeek, Mekkelholt en Deppenbroek.
Een geweldig leuk uitje voor iedereen; een kleedjesmarkt met een dikke plus, kramen, springkussens, schminken, kinderdisco, zweefmolen, muziek
en ander vertier voor alle kinderen (en ouders/begeleiders).
Kom helemaal gratis struinen, neuzen, kletsen,
springen, dansen en plezier maken. Wil je zelf een
kleedje leggen om je spulletjes te verkopen? Dat
kan natuurlijk ook! Dat is helemaal gratis en kan
zonder aankondiging.
Neem eens een kijkje op facebook bij de pagina
van ‘roombeekverbindt’ voor beeld en geluid bij
de markt en blijf op de hoogte van alle info. Roombeek Verbindt is een stichting die als doel heeft
verbinding in de wijk(en) Roombeek, Mekkelholt
en Deppenbroek te realiseren. Een van de initiatieven is de PinksterPretMarkt. De Stichting kent een
bestuur van buurtbewoners en de PinksterpretMarkt wordt door vrijwilligers uit de buurt georganiseerd.
Graag tot Tweede Pinksterdag!
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HUIS VAN VERHAlEN
Het Huis van Verhalen aan de Roomweg 165c biedt bewoners van Enschede-Noord en daarbuiten een
ruim scala aan activiteiten.
buurtmaaltijd

Elke maandag om 18.00 uur, behalve in de schoolvakanties, bestaat de mogelijkheid voor bewoners
van Enschede-Noord om samen te eten. Er is
plaats voor maximaal 40 personen. De kosten zijn
€ 3,00 per persoon. Aanmelden kan op de maandag- en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur
via 053-431 62 88 of per e-mail via openbuurtmaaltijd@gmail.com. Meer informatie op onze
Facebook pagina.
Rondleidingen door de wijk Roombeek

Op zoek naar een leuk en interessant uitje voor u
en uw gezin, familie- of vriendengroep? Buiten de
reguliere rondleidingen, organiseren de ambassadeurs elke eerste zaterdag van de maand om 13.30
uur een rondleiding door de wijk Roombeek. Meer
informatie? 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 en de datum van de eerstvolgende maandelijkse rondleiding vindt u op onze website:
rondleidingenroombeek.info.

voor de agenda en meer informatie of volg onze
Facebook pagina.
Overig

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 open voor nieuwe ideeën die de ontmoeting
in de wijk ondersteunen en stimuleren. Heeft u een
leuk idee? Neem contact met ons op via 053-431
62 88 op maandag- of donderdagochtend of
e-mail ons op info@huisvanverhalenenschede.nl.

Activiteiten

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 donderdagochtend bereikbaar van 09.00
– 12.00 uur op 053-43162 88, mailen kan altijd naar
info@huisvanverhalenenschede.nl.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Op de 2e en 4e woensdagochtend van de maand
wordt de hobby middag georganiseerd. U kunt
handwerken, wenskaarten maken of wat u zelf leuk
vindt om te doen. Materiaal zelf meenemen. Ook
kunt u op de 1e en 3e woensdag middag meehelpen met het maken van lappendekens voor vluchtelingen. Kijk op onze website onder
https://huisvanverhalenenschede.nl/Activiteiten
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PARTIJ VOOR DE DIEREN ENScHEDE ScHENKT bEIEN EEN APPElbES

? Door Nellie Tankink, namens de Partij voor de Dieren

Judith Hofte is op 30 maart geïnstalleerd tot raadslid in de gemeente Enschede voor de Partij voor de
Dieren. Ze wilde voor die gelegenheid geen bos bloemen ontvangen. Dus kreeg ze een biologisch
gekweekte Appelbes (Aronia prunifolia Aron). Ze zegt: ‘In tegenstelling tot snijbloemen, die je na een
week wegdoet, kan deze struik vele jaren mens en dier dienen. De paarsgekleurde besjes zijn lekker voor
de vogels in de buurt of voor in de jam.

Leuk weetje en tip:
Inmiddels is Buurthuis Beien met zijn moestuin en
tiny forest uitgeroepen tot Groen Pareltje en opgenomen in de GroenBlauwe fietsroute van Enschede. De auto laten staan is beter voor het
klimaat en fietsen is gezond! De route laat ook zien
dat er verassend veel water is te vinden in Enschede! Meer info over deze route vind je hier:
https://www.enschede.nl/groenblauwe-fietstocht.

En om de vruchten ook letterlijk te delen schonk
ze deze Appelbes aan Buurthuis Beien. Op zondag
3 april is het feestelijke overdracht. De struik is
gepoot in een border van de Proeftuin van Beien.
Na het officiële gedeelte werden de fractieleden en
de leden van de werkgroep van de Partij voor de
Dieren hartelijk getrakteerd door de tuingroep van
Beien, met ook zelfgemaakte zoetigheden, deels
gemaakt van oogst uit de Proeftuin. Naast gezelligheid is er informatie uitgewisseld over het project, het gebouw en de activiteiten. De Partij voor
de Dieren erkende het belang van Beien als een
verbindende factor in de wijk. En gaf tevens complimenten aan de vrijwilligers voor hun betrokkenheid. Men was verrast over de grote mate van
aanwezige kennis over moestuinonderhoud, de
variatie van gewassen en de verwerking tot mooie
recepten. Een smaakmaker in de buurt en heel
belangrijk: alles biologisch geteeld en verwerkt.
De Appelbes kwam volgens de Partij voor de Dieren dus prima terecht!
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TINEKE bRAAMER ONDERScHEIDEN MET lINTJE
“Maar ik heb het niet alleen gedaan.”

? Door Titia van Hooijdonk

Op 26 april was Tineke Braamer een van de gedecoreerden in het gemeentehuis, voor haar jarenlange
vrijwilligerswerk bij verschillende kerken van de Protestantse Gemeente Enschede en de stichting Huis
van Verhalen (Voorheen Pastoraat na Ramp). Ik sprak uitgebreid met Tineke hierover en hoorde bijvoorbeeld hoe ze naar de uitreiking ‘gelokt’ is.
Gelokt voor kleinzoon

Tineke is door haar dochter gelokt, die vertelde dat
de kleinzoon van Tineke die dinsdag een uitvoering had in De Kleine Willem. “Maar dat kon helemaal niet omdat het vakantie was en daar had ik
geen moment aan gedacht.” Toen Tineke bij het
stadhuis aankwam waren daar al meerdere familieleden. Bij het zien van haar zoon uit Duitsland
wist Tineke nog niets. “Maar toen ik bij het stadhuis
mijn vriendin zag staan begon er iets te dagen, ik
had die ochtend al gehoord van de lintjesregen.
Toen wist ik het.” In het stadhuis zag Tineke nog
meer mensen van de kerk en het Huis van Verhalen. De eerste reactie van Tineke op het lintje was:
“Als ik dit had geweten, dan had ik wat anders aangetrokken.”

Goed vol te houden door voldoening

De werkzaamheden bij Pastoraat na Ramp waren
goed vol te houden omdat ze veel voldoening
gaven. “En ik heb er veel mensen van veel verschillende kerken bij leren kennen, daar ben ik dankbaar voor.” in januari 2021 is Tineke met de
werkzaamheden voor de kerk gestopt. “Met het
werk voor het Huis van Verhalen wil ik zo lang mogelijk doorgaan, want dat heeft toch een bijzonder
plekje in mijn hart.”

Vrijwilligerswerk voor kerken en het Huis van
Verhalen

Het lintje heeft Tineke gekregen voor haar vrijwilligerswerk bij verschillende kerken van de Protestantse Gemeente en voor Pastoraat na Ramp en
het Huis van Verhalen.
Tineke was actief in de Oosterkerk, de Detakerk, de
Opstandingskerk en vervolgens in de Ontmoetingskerk. Al die tijd heeft ze de vergaderingen van
de kerkenraad genotuleerd tot ze gevraagd werd
in de kerkenraad te komen. “Toen ik begon in de
diaconie hoefde ik niet meer te notuleren.”

Niet alleen maar wel fijn

Op mijn vraag of ze vindt dat ze het lintje verdiend
heeft, antwoord Tineke: “Ik doe het niet alleen, ik
doe het samen met anderen. Ik gun het anderen
net zo goed.” Tineke is er een soort van trots op
dat ze het lintje heeft.
Tineke heeft de ontvangst van haar lintje op een
bijzondere manier gevierd: in de Ontmoetingskerk
was een receptie georganiseerd. Daarbij zijn er
meerdere toespraken gehouden. “En de obers
waren vluchtelingen die op de vliegbasis wonen en
waar de Ontmoetingskerk veel contact mee heeft,
dat maakte het extra bijzonder.”

Na de Vuurwerkramp zijn Tineke en haar man gevraagd om mee te denken en helpen bij de hulp
achteraf. “Ja, wel omdat we in dit gebied woonden
en we door de kerk gevraagd werden.” Tineke
woont nog altijd op dezelfde plek. Ze zat net niet
helemaal vanaf het begin bij het Pastoraat na
Ramp, maar ze heeft wel vanaf het begin de vergaderingen van de verschillende kerken genotuleerd. “En ik mocht ook altijd meepraten, zoals wat
er ging gebeuren na de vijf jaar Pastoraat na Ramp,
want toen was het in de wijk nog niet over. We zijn
toen uitgebreid gaan vergaderen over het Huis van
Verhalen, waarbij we ook hebben gesproken met
de architect Hūbner van Prismare.” Deze architect
vroeg eerst de mensen wat ze wilden en ging
daarna pas tekenen. “Dat hebben wij heel bijzonder gevonden.”
14

15

wijk k r a n t n o o rd

wijk k r a n t n o o rd

bUURT IfTAR

? Door Naomi Kemal
krachten hebben gebundeld om er een
succes van te maken.
Het was een geslaagde avond met
een groot buffet,
heel veel lekker eten,
drankjes en vele gezichten uit de buurt.
De vrijwilligers hebben nog veel meer
ideeën om de wijk
dichter bij elkaar te
brengen en gezelligheid toe te voegen.

Op 29 april is er
door vrijwilligers uit
de wijk een buurt
Iftar georganiseerd.
Hiervoor was de
keuken en het restaurant van buurthuis Beien aan de
Meeuwenstraat gehuurd.
Iftar is de maaltijd
die gedurende de
vastenmaand ramadan door moslims
genuttigd wordt direct na zonsondergang. Deze buurt
Iftar was niet alleen voor moslims, maar voor iedereen die zin had in lekker eten. Er was geflyerd
in de buurt Deppenbroek/Mekkelholt om zo veel
mogelijk mensen op de hoogte te brengen. Het
was fantastisch om te zien hoe de vrijwilligers hun

De avond is mede
mogelijk gemaakt
door financiële steun vanuit de wijkbudgetten
Mekkelholt & Deppenbroek.

OPEN DAG VAN STIcHTING bOERDERIJ ‘DE VIERMARKEN’

? Door Mieke van Dragt, namens Stichting Boerderij ‘De Viermarken’

Wij zouden het leuk vinden om wat nader kennis
te maken met elkaar. Dit jaar is onze open dag op
zondagmiddag 19 juni en ja, dan is het Vaderdag!
Verras je vader met een bezoekje aan onze boerderij en wellicht nog met een cadeau van daar? Kijken bij de lammetjes in de wei, zelfgemaakte
baksels proeven en wie weet willen jullie samen wel
een wedstrijdje spijkerpoepen proberen. Kijk je liever even rond in de moestuin of wil je een praatje
maken met één van ons, dan kan dat natuurlijk
ook.

Misschien ken je ons al wel: Die biologische boerderij aan de rand van het Abraham Ledeboerpark
aan de Viermarkenweg. Wij zijn een stichting en bij
ons werken een heleboel mensen met verschillende talenten. Samen runnen we de boerderij. Je
bent van harte welkom nader kennis te komen
maken op de open dag op 19 juni van 12.00 –
17.00 uur.
Misschien ben je al eens in ons winkeltje geweest
of heb je een kopje koffie gedronken op het piepkleine terrasje voor de winkel. De Viermarken is
zoveel meer en we zouden graag laten zien wat we
echt doen. Dag in dag uit met veel plezier!
Wist je dat er weer lakenvelder koeien lopen in de
grote wei als je het Abraham Ledeboerpark binnenkomt? Wij verzorgen die. Net als de waterbuffeltjes die elders in het gebied in de wei lopen. Ook
de ezels en herten in het park verzorgen we. Dit
jaar hadden we een heleboel lammetjes. Misschien
kun je er wel eentje aaien op de open dag of even
knuffelen met één van de pony’s. Ook is het mogelijk een kopje thee te drinken bij Theeschenkerij
Oldenhof.
16

Er is deze dag muziek: het vocaal ensemble De
Troubadours en HOT verzorgen een optreden. Lijkt
het je leuk zelf muziek te maken op onze op dag?
Ook dat kan. Neem dan even contact op met ‘De
Viermarken’ door een mail te sturen naar
info@viermarken.nl
Nu al zin in? Volg ons dan op facebook, waar we
regelmatig een update zullen zetten hoe het ervoor staat met de voorbereidingen en wat we precies gaan doen! Of kom 19 juni en laat je verrassen!
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bUURTHUIS bEIEN

? Door Jolanda de Vos, coördinator pr en communicatie Buurthuis Beien
Buurthuis Beien aan de Meeuwenstraat 160 is weer volop aan het draaien: de keuken loopt als een speer
en de heerlijke lunches die elke maandag, woensdag en donderdag worden uitgeserveerd van 12.00 tot
13.30 uur worden goed bezocht. Het is gezellig in het café en nu het mooie weer begint, is ook het terras
een fijne plek.

Paasfeest 2022

Naast alle activiteiten van Beien en onze partners hebben we
nog tijd gehad om een initiatief van buurtbewoners te helpen
opzetten: Paasfeest 2022. Het was een superfeest met een imposante stormbaan, chocolade eitjes zoeken, eieren en paashazen schilderen, lekker eten uit de keuken van Beien,
schminken, eendjes vissen en een grabbelton.
De moeders uit de buurt hebben hard gewerkt samen met
andere wijkbewoners om het Paasfeest tot een succes te
maken. Vrijwilligers van Beien (en dan met name het keukenteam van Chef Ray) hebben opnieuw laten zien waar ze goed
in zijn. Natuurlijk was dit feest niet mogelijk geweest zonder
de financiële bijdrage van Wijkbudgetten Deppenbroek en
Mekkelholt. En ook de ondernemers van Winkelcentrum
Deppenbroek waren van de partij om de kinderen van de wijk
een geweldige middag te bezorgen.
Veel activiteiten

Naast feesten en evenementen, een gezellig café, professionele keuken, een strak georganiseerde groentetuin en toegang tot vele sociale organisaties in ons gebouw hebben we ook tal van activiteiten in ons
gebouw.
• Spelletjesmiddag (Power Noord en Beien) vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Loop binnen en
doe gezellig mee. Er is een spelleider aanwezig en de koffie staat klaar
• De geef- en neemtafel staat in de gang van Beien klaar op elke donderdag . Een leuke en succesvolle
actie van Power Noord. Kom kijken, iets brengen of ophalen!
• Kabouterschilderworkshop. Actie van bewonersplatform Deppenbroek om de wijk te voorzien van
opgefriste tuinkabouters. Help mee en geef je op voor een donderdag- of vrijdagavond.
info@beien.nl
• Fietsreparaties of andere kleine reparaties kun je laten doen door onze vakmensen in de werkplaats.
Voor een zacht prijsje. Kom langs of mail voor informatie naar: info@beien.nl
• Lunch bij Beien: op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 tot 13.30 uur. Altijd gezond en altijd
lekker. En zeer vriendelijk voor je portemonnee.
• Kopje koffie, een tosti en veel gezelligheid in ons café of op het terras. Ontspannen en een beetje
aanspraak. Kom vooral langs, de koffie staat klaar.
We zien jullie graag eens langskomen, voor het opzetten van activiteiten, het huren van ruimte voor een
feestje, en vooral om eens te kijken wat je als vrijwilliger zou kunnen betekenen en wat Beien voor jou
zou kunnen doen. Tot ziens in buurthuis Beien!
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bESTRIJDING EIKENPROcESSIERUPS IN ENScHEDE NOORD
De eikenprocessierupsen zijn uit hun ei. De gemeente is daarom, waar dat mag en kan, met de vroegtijdige
bestrijding gestart. Op enschede.nl/eikenprocessierups staat de bestrijdingskaart. Daarop is op straatniveau
te zien welke eiken zijn behandeld en met welk biologische bestrijdingsmiddel dat is gebeurd.
De meeste eiken in Enschede Noord worden
behandeld met bacteriën

bestrijding Van Heekpark / Wattez

In het Van Heekpark wordt de rups aan de kant van
de Walhofstraat / Boddenkampsingel bestreden
met aaltjes. Al vroeg in het seizoen zijn de eiken
twee keer behandeld. De eiken bij Wattez worden
weer behandeld met bacteriën. De overige eiken in
het Van Heekpark worden niet behandeld. Daar
leven beschermde vlinders.

Bacteriën verminderen ongeveer 60 tot 80% van de
rupsen in de bomen. De bestrijding gebeurt bij
voorkeur overdag. Als er tijd tekort is, of het weer
is overdag te slecht, dan gebeurt de bestrijding
ook ’s avonds en ’s nachts. Dit gebeurt met grote
tractoren en flinke waaiers. Dit levert dus kort geluidsoverlast op.

bestrijding ledeboerpark / Park De Kotten

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

Verandering bestrijding rond Wethouder
Horstman Sportpark

Daar is een nieuwe vlindercirkel dit jaar. Dat betekent dat er beschermde vlinders gezien zijn.
De eiken rondom het sportpark worden daarom
behandeld met aaltjes. Vorig jaar werden de eiken
behandeld met bacteriën. Aaltjes verminderen ongeveer 40 tot 60% van de rupsen in de bomen.
Ze worden ’s avonds en ’s nachts in de bomen gespoten, want ze kunnen niet tegen UV-licht.

De overlast 100% wegnemen kan niet, verminderen wel

Geen enkel biologisch bestrijdingsmiddel doodt
alle eikenprocessierupsen. Aaltjes verminderen het
aantal rupsen in de boom met maximaal 60%. Dat
is afhankelijk van de weersomstandigheden en de
hoogte van de bomen. Hetzelfde geldt voor bacteriën. Die verminderen ongeveer 60 tot 80% van
de eikenprocessierupsen in de boom. Overlastgevende nesten kunnen worden weggezogen. Dat
zijn nesten die heel groot zijn (formaat voetbal en
groter), op de stam zitten of over een (fiets)pad
hangen. Op enschede.nl/eikenprocessierups staat
meer informatie en de bestrijdingskaart. Ook via
Huis aan Huis en sociale media worden inwoners
op de hoogte gehouden van de bestrijding.

bestrijding Mekkelholt / Deppenbroek

Veel eiken op Mekkelholt / Deppenbroek zijn vanaf
eind april twee keer behandeld met bacteriën. Dat
vermindert ongeveer 60 tot 80% van de rupsen in
de eiken.
Amelinkpad

Het Amelinkpad ligt middenin een vlindercirkel.
Hier komen vlinders voor die door de wet beschermd zijn. De gemeente mag hier niet bestrijden. Hier kan daarom overlast ontstaan van
rupsennesten.
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KINDERbOERDERIJ NOORD

? Door Elly Bonke, Penningmeester Kinderboerderij Noord

niet doorgaan. Gelukkig kan het nu weer.
De volgende openbare bestuursvergadering is
gepland op maandag 20 juni 2022 om 20.00 uur in
onze mooie kinderboerderij. U bent van harte
welkom.

Veel jonge dieren op de boerderij

In het vorige wijkkrant informeerden we u al over
de jonge geitjes op onze boerderij. In totaal zijn er
13 jonge geitjes geboren. Maar intussen hebben
we ook uitbreiding gekregen met 13 lammetjes en
een aantal kuikens bij de Twentse landganzen.
Al met al veel nieuw leven op onze kinderboerderij.

wijk k r a n t n o o rd

TENTOONSTEllINGSAGENDA
10.30 uur, de lezing start om 11.00 uur. Vanwege
het beperkte aantal zitplaatsen dient u een ticket
te reserveren in de ticketshop van het museum.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129-131)
t/m 6 juni: collectie Wilploo – Verglijdend landschap: Een groot overzicht hedendaagse kunst,
een schenking van de Enschedese verzamelaar
Ingrid Blans.
Van 5 juni t/m 11 september: Sottobosco; een
grote tentoonstelling met foto’s van beeldend kunstenaar en fotograaf Elspeth Diederix naar aanleiding van de aanleg van de Sottobosco Tuin, de
nieuwe achtertuin van het museum. Bij de foto’s
heeft ze zich laten inspireren door de donkere 17e
eeuwse bosgrondstillevens uit de collectie van het
museum.
Van 18 juni t/m 25 september: So future; een tentoonstelling in samenwerking met het jaarlijkse
kunst- en technologiefestival GOGBOT. Dit jaar
draait het om onze kijk op de toekomst.
Van 18 juni t/m 4 september: Tolerance Test; een
installatie met grote tekeningen van grillige en
flamboyante fantasiewezens van kunstenares
Charlotte Schleiffert.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

Bianca Carague - Non-Fungible Child

TETEM Kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
t/m 12 juni: 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.

Het natuurbelevingspad en het ontdekkingspad
zijn erg populair. Veel kinderen en volwassenen
maken hier een wandelingetje, kruip door en sluip
door. De bordjes die wat meer informatie geven
over het groen wat u onderweg tegenkomt, zijn
uitgebreid. Nu hangen er ook bij de volières en de
hekken bij de weides bordjes met informatie over
de dieren.

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.
Elke eerste donderdag van de maand: ‘Op de koffie lezing’, waar een expert zijn/haar verhaal
vertelt over een onderwerp dat betrekking heeft
op het museum en/of de collectie. Inloop vanaf

Educatieve ruimte opgeknapt

KUNSTENlANDScHAP-ROUTE lONNEKER

Informatiebordjes

De educatieve ruimte in de kinderboerderij heeft
de afgelopen maanden een metamorfose ondergaan. Er is een keuken geplaatst, nieuw meubilair
aangeschaft en de muren zijn gesaust. Ook zijn er
mooie foto’s van onze dieren, afgedrukt op hout,
opgehangen. Al met al een mooie ruimte die ook
beschikbaar is voor de verhuur! U kunt hiervoor
contact opnemen met de beheerders.

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)

Er zijn vier startpunten: Rijksmuseum Twenthe,
Museumfabriek, Tetem, Dorpsplein in Lonneker.
De route bestaat uit twee delen:
1. van Roombeek naar Lonneker 3,5 km.
2. de route in het coulisselandschap rondom het
dorp Lonneker van ongeveer 7,5 km.

Eindelijk is het zo ver. Na twee afgelastingen is er
weer een KunstenLandschap-route rondom Lonneker en Enschede Noord. De route is geopend op
de beide pinksterdagen 5 en 6 juni van 11.00 tot
17.00 uur en op zaterdag 4 juni van 12.00 tot 17.00
uur. Het is weer een verrassende route die u met
de fiets of wandelend kunt afleggen. Een route met
hedendaagse landschapskunst van Enschedese,
Nederlandse, Duitse en andere buitenlandse kunstenaars. Tijdens KunstenLandschap is de Sottobosco Tuin die kunstenaar Elspeth Diederix
ontwierp voor het Rijksmuseum Twenthe voor het
eerst voor het publiek toegankelijk.

Uitgestelde openbare vergadering is gepland

Zoals bekend legt het bestuur jaarlijks verantwoording af in een openbare vergadering. Door de
coronaperikelen kon deze de afgelopen twee jaren
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De catalogus inclusief een toegangsbewijs kost
7,50 euro p.p. Een toegangsbewijs kost 5 euro p.p.
Kinderen t/m 16 jaar kunnen gratis deelnemen aan
deze route. Meer informatie vindt u op de website
www.kunstenlandschap.nl.
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