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NIEUWS IN HET KORT
• Op 15 juni is in de historische Melkhal aan de Raiffeisenstraat een nieuwe Jumbo supermarkt geopend
met naast het basisassortiment veel lokale en regionale producten. Parkeren kan op de parkeerplaats
achter de Melkhal.
• Op het braakliggende stuk grond op de hoek van de Deurningerstraat en de Walhofstraat komen, als
de plannen doorgaan, 23 woningen. Op het punt waar vroeger Nieuwe Weme zat is een L-vormig blok
gepland met acht koophuizen. Op het terrein ernaast, langs de Deurningerstraat, negen huurwoningen
en een kleinschalig appartementencomplex met zes huurappartementen.
• Op zaterdag 2 juli was er in de wijk Bolhaar op het grasveld tussen de Schubertlaan en Mozartlaan een
groot buurtfeest voor jong en oud voor alle bewoners van de Bolhaar. Er waren o.a. springkussens,
circusworkshops door Circus Tijdgeest en nog veel meer vertier.
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RUST, REINHEID EN REGElmAAT bIJ EXTRA PUURRR

? Door Titia van Hooijdonk

In oktober 2020 werd een nieuwe speciale vorm van dagbesteding geopend: extra PUURRR.
Gestart in het sportrestaurant van de Deppenbroekhal, waar zij al gauw uitgroeiden, vonden zij in juli
2021 een geschikte plek bij de buren: het speeltuingebouw aan de Voortsweg. Ik sprak met oprichter
Ellen Oudehinken over wat hier zo bijzonder en PUURRR aan is.
Dagbesteding kon anders

“Extra PUURRR is een initiatief van een gedreven
hulpverlener die voelde dat het wel anders kon”,
antwoordt Ellen direct. “Er kan meer maatwerk geleverd worden, met meer duurzaamheid, recycling
en een blik op de wereld van morgen.” Ellen noemt
speciaal het vrijwillig gebruik van mindfulness bij
de dagstructuur. “Aan het begin van de dag bieden
wij onze mensen een moment voor zichzelf; een
moment om even aan te komen. Bij dagelijkse beoefening van mindfulness werk je aan je persoonlijke stressmanagement.
Ellen vertelt dat je vaak dagbesteding ziet voor
specifieke doelgroepen. “Mijn ervaring is dat mensen niet in een hokje te plaatsen zijn. Hier heb je
een volledig gemengde groep met mensen van
alle leeftijden uit de gehandicaptenzorg, GGZ,
geriatrie en alles wat daar tussen zit. De natuurlijke
dynamiek brengt het beste in mensen naar boven.”
Oprechte aandacht

Extra PUURRR is voor mensen met een dagbestedingsindicatie. Mensen komen via verschillende
kanalen binnen. Een dag bij extra PUURRR bestaat
uit twee dagdelen, van 9 tot 12 en van 12 tot 15
uur. "De deelnemers mogen in overleg hun dag
zelf invullen, waarmee er gewerkt wordt aan persoonlijke doelen die ze verder brengen in het
leven." Het gezamenlijk gebruik van het pand zorgt
ervoor dat er meer middelen over blijven om professionele hulpverleners uit te vergoeden. Zo hebben zij meer tijd om er te zijn voor onze
deelnemers. “Uiteindelijk wil iedereen gezien worden en dat zit in oprechte aandacht.”

deelnemers komen dagelijks, anderen maar één
dagdeel per week.
De dagbesteding is met name creatief met houtbewerking, textiel, papier, meerdere vormen van
schilderen, haken en borduren. Verder helpen zij bij
het onderhoud van de speeltuin, werken in een van
de kinderboerderij gehuurde moestuin en sinds 11
mei runnen zij een terras waar buurtbewoners
kunnen genieten van een kopje koffie of thee. “We
willen aansluiten op wat mensen zelf willen en kunnen.” Ellen heeft het liever over mensen dan deelnemers. “Ook al loop je vast in het reguliere werk,
dat wil niet zeggen dat je minder waardevol bent”

Alles zo PUURRR mogelijk

De dagbesteding probeert op alle facetten zo
PUURRR mogelijk te zijn. “RRR staat voor rust,
reinheid, regelmaat. In het contact en sfeer, alles
kan tegen elkaar gezegd worden en er is ruimte
voor het sociale. Het is veilig voor mensen om zich
kwetsbaar op te stellen. Ook de producten zijn
PUURRR: biologisch, duurzaam en we doen aan
recycling.”

financiering van extra PUURRR

Extra PUURRR wordt o.a. gefinancierd door Samen
14, een contract van de 14 Twentse gemeenten op
het gebied van jeugdhulp en WMO-zorg. “Daarvoor moeten we voldoen aan kwaliteitseisen die
we netjes bijhouden en doorgeven.”

Vormen van dagbesteding

Er zijn 7 begeleiders met daarbij vrijwilligers en 35
deelnemers verdeeld over de week. Sommige
4
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STAD ONTmOET PlATTElAND OP 18 SEPTEmbER

PINKSTERPRETmARKT OUDERWETS GEZEllIG DRUK

? Door Titia van Hooijdonk

Op zondag 18 september 2022 is het weer hoog tijd voor een hernieuwde ontmoeting tussen stad en
platteland in het Enschedese Ledeboerpark. Voor de achtste keer wordt dit bruisende evenement
De Twentse Landdag georganiseerd. Een jaar later dan gepland, maar daardoor extra enthousiast om het
platteland met de stad te verbinden.
Boeren- en andere plattelandsorganisaties (ruim 75 deelnemers) nemen u op de Twentse Landdag mee
in de wereld van veekeuringen, marktpresentaties, educatieve activiteiten, streekproducten en vele
doe- en kijkdemonstraties. Er zijn proeverijen en voor kinderen leuke en educatieve activiteiten.
U kunt luisteren naar of deelnemen aan dialoogsessies, we horen graag uw mening over hoe we in de
toekomst duurzame voedselvoorziening, woningbouw, energieopwekking en recreatie samen een plek
kunnen geven op het platteland.
De organisatie van de Twentse Landdag is in handen van de vereniging Wageler Samen. Deze vereniging
bestaat uit zeven organisaties die met elkaar samenwerken in het Ledeboerpark en wordt deze editie
ondersteund door Stichting duurzame plattelandsontwikkeling Enschede (Stawel) en Green Grid Consultancy- duurzaam maatwerk.
Ook dit jaar verwachten we meer dan 75 standhouders en 15.000 bezoekers. De toegang is gratis!
Op 6 juni organiseerde Roombeek Verbindt, na twee jaar afwezigheid i.v.m. corona, voor de zesde keer
de PinksterPretMarkt rondom Van Doorn & Doorn in het Lonnekerbleekpark. De organisatie die volledig
bestond uit vrijwilligers had vijftig grote kramen geplaatst en daarnaast hadden veel buurtbewoners hun
kleedjes neergelegd, met daarop een zeer uitgebreid aanbod aan spullen. Het aantal bezoekers van de
markt met meer dan 800 deed in ieder geval niet onder voor voorgaande jaren. Bijna de hele dag was
het prachtig weer en de sfeer werd nog extra verhoogd door een deejay die gezellige muziek draaide.
tijd goed onder controle te houden. Er is weer veel
verbinding ontstaan onder de bewoners van de
wijken Roombeek, Mekkelholt, Deppenbroek en
alle overige bezoekers van de PinksterPretMarkt.
Met zeer grote dank aan alle vrijwilligers die zo
hard gewerkt hebben!

Uitgebreid aanbod in de kramen

Bij het lopen langs de verschillende kramen kon je
een sterk nostalgisch gevoel krijgen, zo werden er
spellen en boeken verkocht die de oudere mensen
zich nog uit hun jeugd herinneren. Maar ook werden er veel kinderboeken, speelgoed en kleding te
koop aangeboden. Creatieve uitingen waren voorbeelden van andere spullen die verkocht werden.
Volop vermaak voor kinderen

Kinderen konden zich vermaken op de verschillende springkussens, in de zweefmolen en konden
zich laten schminken. Bij trek en dorst was er popcorn, een suikerspin of limonade. In de kinderdisco
konden ze zich lekker uitleven. Op sportief gebied
was er voor zowel jong als oud genoeg te doen.
Wat was het gaaf om vandaag onder deze geweldige omstandigheden op de PinksterPretMarkt
aanwezig te zijn. Het was weer ouderwets gezellig
en soms werd het een beetje druk, maar dit was al6

Foto's: Jan van Cooten.
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VIJVERVRIJDAGEN

Foto's: Jan van Cooten.
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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. Activiteiten vinden plaats in onze knusse huiskamer of het gezellige Atrium in Prismare.

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 tot de maandagochtend 12.00 uur via 053 – 431 62 88 op de maandag- of
donderdagochtend of per e-mail via openbuurtmaaltijd@gmail.com. De eerste buurtmaaltijd na de
zomervakantie is op maandag 5 september. 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. Voor meer informatie en de datum van de eerstvolgende maandelijkse rondleiding kijk
op onze website: rondleidingenroombeek.info.
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OPENbARE VERGADERING STIcHTING KINDERbOERDERIJ ENScHEDE NOORD

? Door Jos van Alebeek

Op 20 juni ll. werd deze vergadering gehouden aan de Vanekerbeekweg 15. Het was om meerdere redenen een bijzondere vergadering. De voorzitter Frans Feil stelt, om gezondheidsredenen, zijn functie als
voorzitter ter beschikking. Het was bovendien bijzonder aangezien het de eerste openbare vergadering
was nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven. Bij binnenkomst in de vergaderruimte stond bij elke
zitplaats een riant uitgevallen appelgebak klaar, een product van De Viermarken.
Overzicht gebeurtenissen 2020 en 2021

van de vergadering over en liet weten graag een
verbindende factor te zijn. Gea schetste in het kort
haar visie op de nabije toekomst. Een goede
verzorging van de boerderij en de omgeving staat
voorop; het moet er netjes uitzien. Ook een goede
samenwerking met de volkstuinen vindt zij belangrijk en verder het instellen van commissies om het
voor vrijwilligers mogelijk te maken op projectbasis
actief voor de boerderij te zijn. Er zal zeker een
feestelijke opening te verwachten zijn van het
Natuurbelevingspad. Geen gebrek dus aan gedrevenheid en initiatieven.

den voelt met de boerderij en het voorzitterschap
met veel plezier heeft uitgeoefend. Frans kan
terugkijken op een periode van achttien jaar waarin
onder zijn leiding en door zijn grote inzet er voor
de boerderij veel is bereikt. Secretaris Martin
Smeijers, overhandigt de voorzitter een boeket
bloemen als symbool voor zijn zeer gewaardeerde
inzet.

Het voltallige bestuur

Na de vergadering te hebben geopend gaf de
voorzitter een overzicht van de gevolgen van de
coronacrisis en de gebeurtenissen welke gedurende deze periode hebben plaatsgevonden. Het
is logisch dat alle opbrengsten van de bezoekers
waren weggevallen als gevolg van de langdurige
sluiting. Dankzij een goede samenwerking met
andere kinderboerderijen, steun van het Rijk en de
Wijkbudgetten kon de jaarrekening ongeveer
“break even” worden afgesloten.
Na de tegenslagen door de Corona werd de
kinderboerderij meermalen getroffen door de
vogelgriep waardoor de kippen moesten worden
opgehokt. Dit ging vanzelfsprekend ten koste van
de levendigheid op het erf.

Jaarverslag 2020

onder bepaalde voorwaarden aan het bestuur
wordt gegeven. Een ander gevolg van deze overdracht is het feit dat er geen huur meer aan de
gemeente behoeft te worden betaald en dat er
meer huur voor de opgeknapte woning kan worden gevraagd.

Gerealiseerde projecten

De voorzitter stelt dat er gedurende genoemde
periode een aantal stevige klussen zijn gerealiseerd. De leukste, groenste en vrolijkste wordt
beschouwd het realiseren van het Natuurbelevingspad. Dit werd met hulp van de Provincie en
een aantal andere partijen mogelijk gemaakt. Het
is een soort kruipdoor-sluipdoor pad. Door dit te
volgen krijgen de kinderen weer meer contact met
de natuur. Er zijn bordjes geplaatst waarop is aangegeven welke dieren er zijn, welke bomen er staan
en welke vogels er rondvliegen. De voorzitter vindt
het waard dat er nog een feestelijke opening van
het pad zou moeten volgen.
Het grootste project is de renovatie van het pand
waarin de vergadering werd gehouden alsmede
het opknappen van het woonhuis. Mogelijk
gemaakt door enkele grote en kleinere giften.

financiële situatie

De penningmeester van de stichting Elly Bonke
geeft een overzicht van de financiële situatie.
Ondanks de moeilijke coronaperiode sluit het
boekjaar 2021 toch met een positief saldo. De
stichting heeft een ANBI status hetgeen betekent
dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn. De jaarstukken
dienen op de website gepubliceerd te worden.
Belangstellenden kunnen hier dus altijd volledige
inzage in krijgen.
Het aftreden van frans feil

Frans maakte bekend per direct, wegens gezondheidsredenen, als voorzitter af te treden. Dit viel
hem niet gemakkelijk omdat hij zich zeer verbon-

Eigendomsoverdracht

De belangrijkste gebeurtenis is het verkrijgen van
het eigendomsrecht van de vijf hectaren grond met
alle opstallen. Van de gemeente werd dit gekocht
voor een bedrag van € 1.--. Het verkrijgen van het
eigendomsrecht geeft de mogelijkheid om het te
bezwaren. Bijvoorbeeld om een lening bij de bank
aan te gaan met verlening van het recht van hypotheek. Hiervoor was echter wel een statutenwijziging nodig waarin deze bevoegdheid uitdrukkelijk

Het jaarverslag, samengesteld door de secretaris
Martin Smeijers, met een voorwoord van Frans Feil,
is zeer professioneel en geeft een volledig beeld
van de activiteiten, de gerealiseerde projecten en
de financiële situatie weer. Eenieder die meer over
de kinderboerderij wil weten, kan dit verslag op de
website van de stichting vinden. Het is duidelijk dat
de kinderboerderij een belangrijke verbindende
factor in Enschede Noord vormt.

De nieuwe voorzitter

Een laatste daad rest nog de aftredende voorzitter
en dat is het overdragen van zijn functie aan Gea
Pereboom, de nieuwe voorzitter. De overdracht
ging gepaard met een symbolische handeling
welke bestond uit het overdragen van de sleutel.
Gea Pereboom nam direct enthousiast de leiding

De uitgebreide versie van dit verslag, vindt u op:
www.wijkkrantenschedenoord.nl.

VAN DE NIEUWE VOORZITTER KINDERbOERDERIJ NOORD
Ik woon in Enschede Noord, ben getrouwd en heb
twee kinderen en één kleinkind (nr. 2 is op komst!).
Enschede Noord is een geweldige wijk om te
wonen! En één van de pareltjes is de Kinderboerderij. Vroeger kwamen mijn man en ik daar al met
onze kinderen en nu komen wij er nog geregeld
met onze kleinzoon. En als klap op de vuurpijl
mochten wij een half jaar op de boerderij wonen,
toen ons huis werd verbouwd. Voor mij een feestje!

Sinds kort heb ik het stokje overgenomen van
Frans Feil. Frans is 18 jaar voorzitter geweest van
de Kinderboerderij en zou aan het eind van dit jaar
aftreden. Om gezondheidsredenen werd dit een
halfjaar vervroegd. In de openbare bestuursvergadering van 20 juni jl. heeft de formele overdracht
van de voorzittersrol plaatsgevonden.
Via deze wijkkrant wil ik mij even aan u voorstellen:
Jaren lang ben ik leerkracht geweest op de Anna
van Burenschool. Op een gegeven moment ben ik
directeur geworden en heb op verschillende
scholen gewerkt. Momenteel ben ik directeur op
CBS de Koning (Stadsveld). Daar werk ik nu bijna 2
jaar met veel plezier!

Ik ben trots dat ik de voorzitter mag zijn van de
kinderboerderij. Samen met de vrijwilligers, de beheerders en het bestuur hoop ik de komende jaren
nog veel mooie zaken te realiseren op de Kinderboerderij. Nu de boerderij weer open is hoop ik
daar veel buurtbewoners te ontmoeten. Het mooie
weer komt eraan, reden genoeg om een bezoekje
te brengen aan de Kinderboerderij Noord!

In mijn vrije tijd heb ik allerlei vrijwilligersfuncties
gehad, o.a. bij de voetbalvereniging RKSV EMOS.
Eerst in de activiteitencommissie, daarna in de
jubileumcommissie en in het bestuur. Verder heb
ik in verschillende commissies gezeten zoals de
ontwikkeling van het Ledeboerpark en de Commissie Initiatiefkracht. Van de laatste commissie ben ik
nog steeds de voorzitter.
12

Met vriendelijke groet, Gea Pereboom
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NAAR AANlEIDING VAN EEN TENTOONSTEllING ...

? Door Titia van Hooijdonk

Onlangs sprak ik met Ingrid Blans; aanleiding was de tentoonstelling van de Collectie Wilploo die van 23
januari tot en met 6 juni j.l. in het Rijskmuseum Twenthe was te zien. Die collectie is door Ingrid bij elkaar
verzameld en ik vroeg haar wat het belang van een collectie volgens haar is.
Het belang van kunst

Ingrid is al een groot deel van haar leven bezig met
verzamelen. “Dat heb ik van mijn vader, denk ik.
Mijn moeder verzamelde ook van alles, maar dat
was vooral ingegeven door zuinigheid. Dat was
overigens niks ongewoons in de jaren '30, '40 en
'50 van de vorige eeuw."
In 1960 deed Blans eindexamen en werd ze toegelaten tot de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam.
Toen ze met dat bericht thuiskwam, maakten haar
ouders bezwaren; ze kon beter Nederlands gaan
studeren om later les te kunnen geven, dat gaf perspectief op een zekerder bestaan. "Niet zo onlogisch, achteraf bezien. Het was nog maar 15 jaar
na de oorlog. En waarschijnlijk is er aan mij ook
geen begenadigd kunstenaar verloren gegaan.
Maar ik dacht wel: als ik niet de moed heb om zélf
kunstenaar te worden, dan moet ik wel van ze
kopen, want ze moeten wel in leven blijven."
Achteraf gezien een beetje hoogmoedig met een
studenteninkomen van 190 gulden per maand.
Er bestond nog geen KunstKoop-regeling, elke termijnbetaling moest met de galeriehouder of de
kunstenaar worden afgesproken. Vijftig jaar na
haar eerste aankoop heeft ze de Rotterdamse galeriehouder bij wie ze haar eerste gouache kocht,
laten weten hoe dankbaar ze hem was “Als jij toen
niet had toegestaan dat ik in stukjes mocht betalen, was er nooit een Collectie Wilploo gekomen",
heeft ze hem geschreven.

Reacties op Wilploo

Ingrid heeft het idee dat de tentoonstelling van de
werken uit de Collectie Wilploo door het benadrukken van de persoonlijke invalshoek in de
teksten, heeft bijgedragen aan een ontspannen en
welwillende kijk van de bezoekers. Te zien was een
doorsnee van de overwegend Nederlandse schilder-, teken- en prentkunst vanaf de jaren '60.
Met soms een uitzondering naar vroeger werk.
Hier hing een collectie waarvoor keuzes waren
gemaakt: veel gespaard en veel gelaten.
"De reacties van volwassenen waren overwegend
positief, dat hoorde ik van het museum. Mijn voorlees-kleinkinderen die met mijn kleindochter van
zeven door het museum struinden, vonden het
fantastisch. Van één kleindochter kreeg ik daags na
de opening een fotootje: dié wil ik. En dan te
bedenken dat ik een paar jaar geleden het consigne kreeg als ze kwamen logeren: vooral leuke
dingen doen, géén musea. Daar doen we het voor,
het kan verkeren!"

De totstandkoming van de Collectie Wilploo
noemt Ingrid een uit de hand gelopen noodzaak,
je kunt heel gelukkig zijn met alleen naar kunst te
kijken. Maar dat moet je wel leren. "Daarom is het
zo belangrijk om jonge kinderen vertrouwd te
maken met allerlei uitingen van kunst: beeldende
kunst, muziek, poëzie, zang. Als kinderen jong met
kunst in aanraking komen, worden ze daar mijns
inziens fijngevoeliger van en minder agressief.”
Ingrid benadrukt het belang dat ouders en grootouders kinderen meenemen naar het museum en
langs de kunst lopen. “En dat ze eenvoudige uitleg
krijgen die bij hun leeftijd past. En weer weggaan
als ze aangeven alles wel gezien te hebben."
Overigens ontwikkelt het Rijksmuseum Twenthe
plannen om schoolklassen binnenkort met enige
regelmaat in het museum uit te nodigen.
14
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GEZEllIGE OPEN DAG DE VIERmARKEN

? Door Titia van Hooijdonk

spieker (houtoven), was er op het terrein een rondleiding voor alle leeftijden uitgezet langs alle
belangrijke plaatsen van De Viermarken. De rondleiding was te volgen via gele pijlen. Wie de
rondleiding volgde, kon meedoen met een prijsvraag met mooie prijzen. Zo kreeg iedereen vandaag de kans om De Viermarken nog beter te leren
kennen en te zien hoe mooi het terrein is.

Een muzikale ontvangst

Op 19 juni hield De Viermarken een open dag. Het
eerste wat ik hoorde toen ik het terrein opkwam
was een optreden van het mannenkoor De Troubadours. Eerder op de dag hadden twee leerlingen
van de talentklas muziek van het Stedelijk Lyceum
Kottenpark opgetreden en later op de dag was er
een optreden van het Harmonie Orkest Twente.
Al deze muziek gaf een leuke en gezellige sfeer op
het terrein.

Volop horeca

Voor wie tussendoor trek kreeg, was er ook volop
te vinden op het terrein. De verkoop en bediening
in de horeca werd verzorgd door de deelnemers
van De Viermarken. Het was een gezellige, leerzame en uitermate informatieve middag!
Ook benieuwd naar De Viermarken? Je bent van
harte welkom in de boerderijwinkel, waar producten van eigen bedrijf en van collega Twentse biologische boeren worden verkocht.

Zelfgemaakte producten

Op het terrein was een grote hoeveelheid kraampjes met producten die door de deelnemers van
de Viermarken gemaakt waren in de werkplaats of
bij boerderij De Oldenhof. Omdat het vandaag Vaderdag was, waren er onder andere zelfgemaakte
Vaderdagcadeaus te koop.
Een uitgebreide rondleiding

Openingstijden van de winkel: maandag t/m
woensdag van 13.00 uur – 16.30 uur, donderdag
en vrijdag van 08.30 uur – 16.30 uur.

Omdat het terrein van De Viermarken in de loop
der jaren steeds uitgebreider is geworden met
onder andere een grote kas en een nieuwe bak-
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KOm bINNEN bIJ bUURTHUIS bEIEN

? Door Jolanda de Vos, pr en communicatie Buurthuis Beien

meld je gewoon aan. In principe kun je alle kanten
op met houtbewerking: van figuren maken tot
insectenhotels en van wegwijzers tot houtbranden.

Buurthuis Beien aan de Meeuwenstraat 160 voert
een open deur beleid. Je kunt gewoon naar binnen
wandelen en op je gemak het pand bekijken, een
bakje koffie komen doen in het café of bekijken wat
er te doen is en meedraaien met een activiteit.

Wij mochten bij winkelcentrum Op de Brouwerij
meedraaien met de sport- en speldag die was
opgezet door de lokale ondernemers (met Concept053) en we hebben daar een creatieve activiteit
aangeboden: houten bijen en bloemenhangers
beschilderen. Als je je kind wilt laten meedoen met
creatieve activiteiten op de woensdagmiddag dan
kun je je opgeven bij: info@beien.nl

Iedereen weet nu zo langzamerhand wel dat je bij
ons heerlijk kunt eten met een lekkere voedzame
en gezonde lunch, maar het team onder leiding
van onze chef-kok kan ook een prachtige catering
verzorgen. Leuk voor feestjes of gelegenheden. De
keuken loopt op rolletjes en het team staat altijd
enthousiast klaar.

En als laatste is er een groep dames uit de wijk die
op de vrijdag leuke afwisselende activiteiten organiseert. Dat varieert van bloemschikken tot een
high tea of een lunch. Gezelligheid en gezamenlijk
bezig zijn is de belangrijkste drijfveer. Dus als je dit
wat lijkt, schuif dan gezellig aan (na de zomervakantie zijn ze er weer).

De werkplaats repareert fietsen en andere huishoudelijke apparatuur voor een zacht prijsje maar we
kunnen daar zeker nog een paar handige handen
gebruiken. Wil je je af en toe inzetten in de wijk en
ben je handig met gereedschappen en/of elektriciteit, schroom dan niet om even binnen te lopen.
Daarbij heeft Power Noord in onze werkplaats een
houtbewerkingsactiviteit opgezet. Lijkt je dat wat,

Wij zien jullie graag terug bij Beien!

RED lEVENS IN JOUW bUURT

Nu ook een AED aan de Roomweg!

EHBO vereniging Enschede had al langer de wens om rondom Prismare een
AED te plaatsen, zodat er meer mensen gebruik van kunnen maken in geval
van nood! Prismare heeft daarom in samenspraak met de EHBO een AED aan
de Roomweg bij de zij-ingang laten plaatsen.
Wil jij helpen als iemand in jouw buurt wordt getroffen door een hartstilstand?
Meld je dan aan als burgerhulpverlener via de website www.hartslagnu.nl, hier
vind je meer informatie. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang!
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WIE WAT WAAR
Pop-up restaurant in Theehuis Van Heekpark

fc Twente Soccer camp in de zomervakantie

Het was al lang een wens van de Commissie van
Beheer van het Van Heekpark om het Theehuis en
het terras in de zomermaanden beschikbaar te
stellen voor bezoekers van het park. Het Theehuis
wordt het hele jaar verhuurd aan amateur-kookvereniging De Gourmets, met uitzondering van de
maanden juli en augustus. Restaurant Kosie uit
Enschede (Van Lochemstraat) zal nu tijdelijk in de
zomermaanden een pop-up restaurant in het
Theehuis exploiteren. De openingstijden zijn op
donderdag van 17.00 – 22.00 uur en op vrijdag t/m
zondag van 10.00 – 22.00 uur. Verzocht wordt per
fiets of lopend te komen. Degenen die met de auto
komen, kunnen parkeren naast Tennisvereninging
Topspinners of aan de Roessinghsbleekweg.

Lijkt het jou leuk om twee of drie dagen te voetballen en te schitteren tijdens een FC Twente
Soccer Camp in de zomervakantie? Dat kan! In de
zomervakantie worden er voor jongens en meisjes
in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar verschillende
FC Twente Soccer Camps en Keeperskampen
georganiseerd. Bekijk het programma op
www.fctwente.nl/soccercamps.

Op bezoek bij de koe

Ga mee op rondleiding bij melkveebedrijf
Voogd/Melktap Hof Espelo aan de Weerseloseweg
235 op de vrijdag in de zomervakantie (week 29
t/m 34). De rondleiding duurt 1/1,5 uur en start om
14.00 uur. Reserveren is verplicht. Bel of app tot
uiterlijk 10 uur op de dag van de rondleiding: tel.
06 225 370 56. Kosten: 3 euro p.p. (kinderen tot 2
jaar gratis). Honden zijn niet toegestaan.

Vrijwilliger worden bij de VoorleesExpress Enschede

Vind jij het belangrijk dat taalontwikkeling in
Enschede meer gestimuleerd wordt en wil je hier
een steentje aan bijdragen? De Bibliotheek
Enschede is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
voor de VoorleesExpress die wekelijks (voor de
duur van 20 weken) één uur bij gezinnen met
kinderen van 2 t/m 8 jaar in huis willen voorlezen.
De bibliotheek traint voorleesvaardigheden van de
vrijwilligers en geeft advies over het kiezen van
geschikte voorleesboeken. Kijk voor meer informatie of het aanmelden als vrijwilliger op VoorleesExpress Enschede. Heb je nog vragen? Stuur dan een
e-mail naar: voorleesexpress@bibliotheekenschede.nl.

circus Tijdgeest viert 35-jarig jubileum

Van 26 juli tot 1 augustus viert Circus Tijdgeest
haar 35-jarig jubileum in het Van Heekpark. Het jubileum wordt gevierd met twee buitenlandse vergelijkbare circussen voor jongeren. Zij willen vooral
workshops houden en er staan twee voorstellingen
op het programma vooral voor deelnemers en
genodigden. Hiervoor worden er drie relatief kleine
circustenten opgezet op het grasveld naast de
sport- en tennisvelden aan de Savornin Lohmanlaan. Naar verwachting zullen er die week ongeveer 100 deelnemers overnachten in kleine tenten.
Gratis ophaalservice voor gewipte tegels

Kijk eens rondom je huis waar een tegel kan plaatsmaken voor natuur. Een groen stukje houdt water
vast, maakt je tuin koeler op warme dagen en biedt
dieren zoals bijen en vlinders een schuilplaats en
voedsel. Bovendien maken planten en bloemen je
tuin kleurig en fleurig. Als jij tegels vervangt door
gras, bloemen, planten of bomen kun je die gewipte tegels gratis laten ophalen. De Tegelservice
is speciaal opgezet voor het NK Tegelwippen en
loopt tot 31 oktober 2022. De ophaaldienst kan
aangevraagd worden via www.enschede.nl/tegelwippen. Hier vind je ook meer informatie over de
actie.
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TENTOONSTEllINGSAGENDA
Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129-131)
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.
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.
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)

TETEm Kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)
t/m 20 november: morphogenic Angels and Pink
moonrock cries; een verkenning van de aard van
het bewustzijn 500 jaar in de toekomst door
Keiken, een samenwerkingspraktijk van de kunstenaars Tanya Cruz, Hana Omari en Isabel Ramos.
t/m 28 augustus: Treasure Hunt; een speurtocht
voor het hele gezin geïnspireerd op escaperooms.
Door het kraken van codes en het oplossen van
puzzels ontvang je aanwijzingen voor een route
door de wijk Roombeek.
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)
De Museumfabriek is van 9 juli t/m 28 augustus
omgetoverd in de Vlinderfabriek. Je krijgt de kans
om in de wondere wereld van rupsen en vlinders
te duiken met o.a. doe-opdrachten en workshops
Wunderkammer; Kom u verwonderen in kleine
tentoonstellingen over uiteenlopende thema’s.
In het Twentelab kan iedereen meekijken met de
medewerkers in de gloednieuwe collectiewerkplaats en het restauratieatelier.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

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)

fIETSEN lANGS OUDE mARKEGRENZEN ENScHEDE
De Loakstenencommissie van de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) houdt zich al heel wat
jaren bezig met markegrenzen en markestenen. Om het publiek hiermee kennis te laten maken zijn er
informatieborden en fietsroutes.
steen van de SHSEL verkrijgbaar is. De routes zijn
ook te vinden op de website van de SHSEL:
https://www.shsel.nl/shsel/wandel-en-fietsroutes

Informatiepaneel bij de Viermarkenlinde

Bij de Viermarkenlinde in het Abraham Ledeboerpark (aan de Van Heeksbleeklaan) staat een informatiepaneel waarop alle grenzen en grensstenen
in en om Enschede aangegeven zijn. Dit markante
punt is het startpunt van vier fietsroutes langs
voormalige markegrenzen en -stenen.
fietsgids markestenenroute

In de fietsgids Markestenenroutes Enschede staan
vijf routes langs de grenzen van de vijf vroegere
marken, de zesde gaat langs de buitengrenzen van
alle vijf de marken. Onderweg zijn heel wat
markestenen te bewonderen.
De fietsgids Markestenenroutes Enschede is voor
€ 2,95 te koop bij boekhandel Broekhuis en bij een
aantal andere boekhandels waar het blad ’n Sliep-

Het informatiepaneel bij de Viermarkenlinde.
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