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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 begin december, de sluitingsdatum kopij is 21 november. 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.
De redactie van Wijkkrant Noord
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HANS VAN AGTEREN, NIEUWE VOORZITTER cOMMISSIE VAN bEHEER VAN HET G.J.
VAN HEEKPARK

? Door Titia van Hooijdonk

Op 8 augustus sprak ik met Hans van Agteren, wijkbewoner van De Bolhaar en sinds 1 januari 2022 de
nieuwe voorzitter van de commissie van beheer van het G.J. van Heekpark.

Geen pettenprobleem

Visie voor het Van Heekpark

“In het najaar ben ik voorgedragen door het college, de raad moest ermee instemmen.” Hans had
geen ‘pettenprobleem’ met de combinatie met zijn
functie bij het Waterschap Vechtstromen. “De
Roombeek loopt natuurlijk door het Van Heekpark,
als er iets speelt rond de Roombeek zal ik me, om
niet in conflict te komen, onthouden van stemming.”

In de visie die de commissie van beheer heeft, zijn
er een aantal opgaves. ”Dat is o.a. een muziek- en
evenementenkoepel. Het park is opgericht voor
sport en spel en we willen kijken of we dat kunnen
uitbreiden.” Ook de speelplek voor kinderen wil de
commissie mogelijk uitbreiden. “En het Landschap
Overijssel wil tussen het buitengebied en de steden
de verbinding voor alle vervoermiddelen optimaliseren, dat is ook een ambitie.”

Altijd affiniteit met parken in Enschede

Hans heeft duidelijke redenen waarom hij zich verkiesbaar heeft gesteld voor deze functie. “Ik ben
acht jaar lang wethouder in Enschede geweest, met
o.a. leefomgeving en parken in mijn portefeuille.
Ik zag dat er energie en daadkracht wordt getoond
in die parken door o.a. vrijwilligers.” Dit alles
maakte het logisch om voor de functie te gaan.
“Ik heb altijd affiniteit met de parken en met de
geschiedenis van Enschede gehad, het was voor
mij dus vanzelfsprekend om te solliciteren.”

Traditionele stijl terugbrengen

Aan het Van Heekpark zelf wil Hans niks veranderen. “We willen wel de traditionele stijl terugbrengen. Dat is de afgelopen jaren al goed gelukt.”
Eigenlijk wil de commissie alleen overlast aanpakken. “Verder wil ik de samenwerking tussen de
vijf/zes parken verbeteren met vaker overleg. Voor
alle activiteiten die we hebben is een park uitermate geschikt.”
Werk met enthousiasme

Hans heeft aan het einde van het interview mooie
slotwoorden: “Ik hoop dit werk de komende jaren
met veel enthousiasme te doen en het geeft me
veel energie om wat voor Enschede te betekenen.”

Taken commissie van beheer

De commissie van beheer zorgt dat het beheer en
onderhoud van het park zo optimaal mogelijk
gebeurt. “Daarnaast hebben we gezorgd dat er de
laatste tien jaar een investeringsplan gerealiseerd
is, mede door subsidie. Het park heeft een boost
gekregen. Het park is ook een rijksmonument, dat
vraagt speciale aandacht.”
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Abc - ZING JE MEE

JEUGD VIVA IN SPEElTUIN VOORTSWEG REUZE GESlAAGD

Bij Power Noord aan de Meeuwenstraat start een groep enthousiaste vrijwilligers op de woensdagochtend
van 10.00 uur tot 11.00 uur met een nieuwe activiteit: ABC - Zing je mee.
ABC - Zing je mee is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar, met hun ouders/grootouders, met als doel
elkaar te ontmoeten en op een vrolijke, ontspannen manier kennis te maken met de Nederlandse taal.

? Door Titia van Hooijdonk

Van 8 t/m 11 augustus werd, zoals ieder jaar, de Jeugd ViVa gehouden in Speeltuin Voortsweg. Op 9
augustus nam ik een kijkje.

Wat doen we?

Om elkaars namen te leren, zingen we een vrolijk welkomstlied. We zingen Nederlandse kinderliedjes en
lezen een verhaal voor uit een prentenboek. Ook is er gelegenheid om te spelen en daar hoort natuurlijk
ook opruimen bij. Dat doen we met een opruimlied. De liedjes zijn vrolijk en themagericht. Herhalen is
belangrijk. De activiteit start bij minimaal 5 deelnemers (kinderen).
U kunt zich opgeven bij Marjolein Post: marjolein.post@enschede.nl of kom gewoon binnen lopen bij
Buurthuis Beien aan de Meeuwenstraat 160.
Wij hebben er zin in! U ook?

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.

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.

Anders dan de vorige jaren waren de activiteiten
alleen buiten, wat gezien het mooie weer geen
enkel probleem was. De mensen van dagbesteding
Extra PuuRRR, dat sinds juli 2021 in het speeltuingebouw zit, zorgden voor de nodige hapjes en
drankjes. Dit was energie die de actieve kinderen
goed konden gebruiken. Ook kon iedereen die het
wilde regelmatig een beker water en/of drie
verschillende kleuren limonade komen halen.

Adres Wijkwijzer:

Speeltuin met iets extra’s

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.

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

en een spannende draadloop. Het was mooi om te
zien hoe enthousiast de kinderen alles probeerden,
waarbij ze soms verrassend succes hadden.

Alleen buiten

Poffertjes en waterspelletjes

De hele dag was goed georganiseerd door de
mensen van de Jeugd ViVa, waarbij erop gelet werd
dat de kinderen niks tekort kwamen. De ochtend
werd afgesloten met een lekkere verrassing: poffertjes! Alle kinderen gingen hiervoor enthousiast
in de rij staan. Na de lunch zijn er nog een paar verfrissende waterspelletjes gespeeld.

De kinderen vermaakten zich prima in de speeltuin.
Naast de vertrouwde wipwap, schommel en glijbaan, liepen ze bij binnenkomst bijna automatisch
tegen een hoog springkussen met daarop het
woord Firetruck aan. Ook andere vertrouwde toestellen waren weer in de speeltuin te vinden.

Er kan worden teruggekeken op een waardevolle
dag met gezellige, leuke en leerzame activiteiten.
Helaas moest de volgende dagen, vanwege de
warmte, het programma worden aangepast. Besloten werd om i.v.m. de hittegolf na 14.00 uur geen
activiteiten meer te houden.

Speciaal voor vandaag was er een interactieve tafel
geplaatst, waarop kinderen tegen elkaar konden
strijden met lampjes met verschillende kleuren
licht. Ook was er de mogelijkheid om hutten te
bouwen, zodat de kinderen hun energie volop
kwijt konden.
circus Tijdgeest

Vandaag was het Enschedese circus Tijdgeest op
bezoek. Het belangrijkste doel was om de kinderen
kennis te laten maken met het circus door middel
van het geven van verschillende workshops.
Een voorbeeld van wat de kinderen konden leren
waren verschillende vormen van jongleren: met
ballen, jongleerringen en Chinese jongleerborden.
Ook werd geoefend met springstokken, diabolo’s
6
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KINDERbOERDERIJ NOORD

? Door Gea Pereboom, voorzitter kinderboerderij Noord

Jordi, Quislaine en Kim

Mies en Milo

Sabine

Quislaine, Jordi en Kim heel veel succes en natuurlijk heel veel plezier toe in hun nieuwe functie.
De beheerders zullen altijd voor u klaarstaan voor
vragen of om een praatje te maken!

Wisseling van beheerders

Na 17 jaar lang voor velen een bekend gezicht te
zijn geweest, was onze beheerder Sabine Oosterbroek toe aan een nieuwe uitdaging. Sabine heeft
een baan gekregen op het Zone College in
Enschede. De afgelopen jaren heeft ze haar ervaring en kennis gedeeld met vele stagiaires en vrijwilligers, nu kan ze haar kennis doorgeven aan de
studenten van het Zone College. Natuurlijk gaan
wij haar als collega’s ontzettend missen op de
werkvloer, maar wij gunnen haar deze uitdaging
van harte! Op de achtergrond blijft Sabine ons
adviseren als we daar behoefte aan hebben.
Sabine, ontzettend bedankt voor alles wat je voor
de boerderij en voor iedereen hebt gedaan en voor
de hele fijne en leerzame samenwerking! We wensen je uiteraard heel veel plezier en succes met je
nieuwe baan!

Nieuwe bewoners

Het mini varken Mini was de afgelopen tijd alleen.
Dat is natuurlijk niet zo gezellig. Ze heeft daarom
gezelschap gekregen van twee nieuwe minivarkens. Bezoekers hebben mee gedacht over de
namen van deze nieuwe bewoners. De volgende
namen hebben de meeste stemmen gekregen:
Mies en Milo. Mini, Mies en Milo hebben het heel
erg gezellig met elkaar!
Nieuwe bestuursleden

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor
de kinderboerderij. We zoeken mensen die het
leuk vinden om mee te denken over de ontwikkeling van Kinderboerderij Noord en in de wijk
wonen. Als je bijv. affiniteit hebt met financiën
of activiteiten weet te organiseren ben je van harte
welkom om een bestuursvergadering bij te wonen.
Je bent van harte uitgenodigd om contact op
te nemen met Gea Pereboom via de mail:
voorzitter@kinderboerderijnoord.nl.

Nieuw beheerdersteam

In verband met het vertrek van Sabine hebben wij
nu een nieuwe samenstelling van ons beheerdersteam. Quislaine Storteboom en Jordi Grashof
waren al werkzaam bij de kinderboerderij als assistenten, maar zullen nu samen de rol van beheerder
op zich nemen. Om het team compleet te maken,
verwelkomen we een nieuw gezicht: Kim Scholten.
Kim heeft al stage gelopen bij de kinderboerderij
en is daarom geen vreemde voor ons. U zult haar
voornamelijk in de weekenden zien. Wij wensen
8
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HUIS VAN VERHAlEN
Het Huis van Verhalen aan de Roomweg 165c is na de zomervakantie weer van start gegaan met leuke
(nieuwe) activiteiten.
buurtmaaltijd

Elke maandag om 18.00 uur, behalve in de schoolvakanties, kunt u samen met andere bewoners van
Enschede-Noord een vers bereide maaltijd eten
voor het nog steeds kleine bedrag van €3,00 p.p.
Aanmelden kan telefonisch of per e-mail via openbuurtmaaltijd@gmail.com.
creatieve activiteiten

Elke woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur vindt
de handwerkochtend plaats. Neem uw eigen
materiaal mee en handwerk er samen op los!
We hopen elkaar te kunnen inspireren en van
elkaar te leren.
Elke 1e en 3e woensdag van de maand van 13.30 16.00 uur maken we samen quilts (lappendekens)
voor vluchtelingen. Voor materiaal wordt gezorgd.
Elke deken zorgt voor een verhaal!
Elke 2e en 4e woensdag van de maand van 13.30 16.00 uur hebben we een hobbymiddag. Van kaarten maken tot mozaïeken, laat uw creativiteit de
vrije loop! Eigen materiaal meenemen.

Elke dinsdag t/m vrijdag van 13.30 - 16.00 uur.
Wij vertellen u graag over het Huis van Verhalen of
bieden een luisterend oor voor wie behoefte heeft
aan een praatje. Koffie en thee met een koekje zijn
gratis.

Verhalenavond

Tenslotte

Inloop

In een vertrouwelijke omgeving samen levensverhalen delen en beluisteren. Zit of zat je met jezelf
in de knel en heb je behoefte aan aansluiting en
het delen van ervaringen, dan ben je van harte welkom. Het enige dat we van je vragen is net als wij
geïnteresseerd te zijn in het verhaal van allerlei verschillende mensen: wij in de wijk.
Samen een boek met een sociaal-maatschappelijk
thema lezen en daarna nabespreken. Elke 1e vrijdagochtend van de maand van 10.00 - 12.00 uur.

Heeft 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 of heeft u vragen?
Het laatste nieuws en de de agenda van alle
nieuwe activiteiten vindt u op onze website en
Facebook pagina. Bijna al onze activiteiten zijn
gratis, inclusief de koffie of thee. Wij bestaan van
donaties. Een gift voor Huis van Verhalen is daarom
altijd welkom.

Kookclub voor mannen

bereikbaarheid

leesclub

Op de 1e en 3e woensdag van de maand om 17.00
uur samen met andere mannen uit de wijk een
verse maaltijd voorbereiden, koken en nuttigen.
Kosten: €5,00 per persoon. Aanmelden via e-mail
o.v.v. Kookclub. Adres onderaan dit artikel

Telefoon: 053 – 431 62 88 maandag- en dinsdagochtend vanaf 09.00 uur. E-mail: info@huisvanverhalenenschede.nl De mail wordt dagelijks gelezen.
Website: https://huisvanverhalenenschede.nl
Facebook: https://www.facebook.com/HuisvanVerhalenEnschede/

levensboeken

Laat uw levensverhaal opschrijven en bundelen
door een van onze vrijwilligers in een eigen, uniek
levensboek. Meer informatie? Telefonisch of e-mail
ons o.v.v. Levensboek. Telefoonnummer en e-mail
adres onderaan dit artikel.
10

11

wijk k r a n t n o o rd

wijk k r a n t n o o rd

paadje volg je en gaat aan het eind van het smalle
paadje rechtsaf, langs een weiland. Aan het einde
linksaf en dan kom je bij Landschap- en Zorgboerderij De Rökker. Hier staan fijne picknickbanken,
(overdekt en onoverdekt) waar je heerlijk kunt en
mag zitten om je meegebrachte eten en drinken te
gebruiken. De zomerdag is het hier een oase van
o.a. klaprozen, korenbloemen, zonnebloemen, aan
beide kanten van het pad. Ook dahlia’s kun je hier
zien, net zoals veel appelbomen.

MIJN FAVORIETE FIETSTOcHT IN HET bUITENGEbIED VAN ENScHEDE NOORD

? Door Janny Friskus

De route start bij de parkeerplaats aan de Roomweg in Enschede, tegenover winkelcentrum Op de Brouwerij. U kunt even een bezoek brengen bij het monument van de Vuurwerkramp. De route is 18 km (de
route wandelen is voor de geoefende wandelaar ook mogelijk).
Bij Marcook’s kun je een heerlijke kop koffie drinken met iets lekkers erbij. Er is een klein speeltuintje bij voor de kleintjes en ze hebben een heerlijk
terras om te zitten.

Roombeek

Als je van de parkeerplaats komt, sla je rechtsaf de
Roomweg in en ga je voor Prismare linksaf het
fietspad op, het fietspad langs de busbaan. Je ziet
hier aan de linkerkant de mooie vijver van Roombeek, waar in juni/juli de Vijvervrijdagen gehouden
worden. Dan kom je bij de Voortsweg, daar ga je
linksaf en aan het eind ga je het bos in, de Hegeboerweg.

Vliegveld

lonneker

Daarna vervolg je je weg op het paadje dat uitkomt
op de weg naar Lonneker. Daar sla je rechtsaf en je
houdt daarna links aan over de Bergweg in Lonneker, bij de viersprong linksaf. Bij Sprakel in Lonneker
op het gezellige dorpsplein bij de kerk, kun je een
heerlijk ijsje halen of op het terras een verkoelend
drankje. In Lonneker is altijd wat te doen. Je vervolgt je weg om rechts langs Sprakel af te slaan en
bij de doodlopende weg, na 40 meter het fietspad
op te gaan, langs het Lonneker Steumke.

ook nog een personenvliegtuig opstijgen of landen. Je gaat door en rechtsaf ga je de heuvel weer
af naar beneden, rechtsaf slaan en dan zie je een
hangar met een (geluiden)verhaal. Vervolg je weg
vanaf de hangar en sla de 1e weg rechtsaf (verharde weg).

langs het bouwhuis

Vervolgens sla je voor de DCW kwekerij linksaf en
vlak voor de ingang van het Bouwhuis sla je
rechtsaf de Welnaweg in. Voor het hek ga je linksaf
het Arendspad op en dan kom je via een mooi slingerpad op de Oldenzaalsestraat waar je rechtsaf
het fietspad op gaat. Een klein stukje verder zie je
een bushokje aan de linkerkant voor de Voortmansweg, waar je in gaat en die ga je uit tot de
Voortsweg, welke je links opgaat en meteen weer
rechts de Lonnekerspoorlaan op. Daarna ga je door
tot het beginpunt op de Roomweg.

Richting lonneker via zorgboerderij De Rökker

Het Vaneker

Ik heb deze tocht al vaak gewandeld en gefietst en
geniet er iedere keer weer van. Ik hoop dat lezers
van Wijkkrant Noord er ook van gaan genieten.
Veel plezier!

Daarna ga je weer verder en houd je links aan, richting vliegveld. Je ziet er de geparkeerde vliegtuigen
al staan. Volg de asfaltweg tot het eind en dan links
naar beneden, na 100 m linksaf over het wildrooster langs de uitkijktoren. De toren kun je beklimmen met een prachtig uitzicht over het vliegveld
en in de verte de kerk van Oldenzaal.

Je gaat via de Hegeboerweg door de nieuwe wijk,
het Vaneker. Linksaf de Overmaatweg, en iets verder linksaf Scheperijpad en vervolg het verharde
fietspad. Aan het eind van het fietspad sla je
rechtsaf. Bij de vijfsprong ga je rechtdoor, de doodlopende weg in, langs de vijver aan de rechterhand
en dan rechtsaf. Bij het infohuis van het Vaneker op
de viersprong ga je linksaf de Vargershuizenweg in
tot de Vergertweg, hier linksaf. Einde weg ga je
rechtsaf het fietspad op totdat je rechtsaf richting
Marcook’s gaat.

Aan het eind van het grindpad ga je rechtsaf, plm.
100 m. en dan linksaf over de vlonder, rechtsaf het
grindpad op. Bij de T-splitsing zie je een uitkijkheuvel bovenop een bunker, waar je kunt gaan kijken,
of rechtsaf de weg vervolgen. Na plm. 400 meter
bij paaltje 80 links de heuvel op, dan kom je op de
spottersheuvel. Je ziet hier vaak zweefvliegtuigen
die opgetrokken worden en als je geluk hebt zie je
12

Bij het verlaten van het vliegveld hou je links aan
en ga je de Oude Deventerweg op. Na ca. 400
meter kun je het Wiefkerpad op. Dat is een smal
fietspaadje, parallel aan de Oude Deventerweg. Dit
13

wijk k r a n t n o o rd

wijk k r a n t n o o rd

START bOUWWERKZAAMHEDEN TETEM 3 EN 4
Wellicht heeft u de laatste tijd iets meegekregen van de bedrijvigheid aan de Hulsmaatstraat. Hier hebben
wij namelijk omgevingsonderzoek gedaan voor onze bouwwerkzaamheden. De resultaten hiervan zijn
meegenomen in de voorbereiding en nu deze onderzoeken zo goed als afgerond zijn, staan wij op het
punt om te beginnen met de daadwerkelijke werkzaamheden. Begin oktober start Koopmans Bouw,
gevestigd aan de Marssteden in Enschede, naast de beide gebouwen van TETEM met de bouw van twee
appartementencomplexen. Hieronder ziet u een impressie van de gebouwen. Hiermee vullen we de laatste
stukjes van Roombeek!

Impressie Tetem 3 en 4
De start van de bouw betekent ook dat er een aantal wegen worden afgesloten voor uw veiligheid, hiervoor plaatsen we binnenkort omleidingsborden. Vanaf 3 oktober wordt het fietspad naar de Lonnekerspoorlaan deels afgesloten en vanaf 7 november ook een deel van de Hulsmaatstraat en de
Stroinksbleekweg. Deze straten zijn voor lange periode afgesloten.
Overzicht wegafsluitingen.
Wij kijken enorm uit naar deze
bouw en hopen dat u net zo enthousiast wordt van dit mooie
plan.
Uitvoeringsteam TETEM 3 en 4

14
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MEER RUIMTE VOOR HISTORIScHE SOcIËTEIT IN PRISMARE

? Door Bart Jansen, promotiecommissie Historische Sociëteit (artikel uit ’n Hoesbreef van september 2022)
Voor de zomervakantie viel het besluit dat de Historische Sociëteit vanaf eind augustus uitbreiding kon
krijgen binnen Prismare. Naast de bestaande ruimte Atelier 2, kwam ruimte beschikbaar.
Deze uitbreiding was zeer wenselijk omdat we in onze bestaande accommodatie geen plaats hadden
voor het opbergen van belangrijk historisch materiaal zoals boeken, archiefstukken, foto’s en voorwerpen.
Met andere woorden, we waren uit ons jasje gegroeid.
In augustus zijn we begonnen met de inrichting van de nieuwe ruimte: Atelier 3. Aan de wanden hangen
schilderijen en foto’s waar voorheen geen plaats voor was. Ook onze bibliotheek is naar Atelier 3 verhuisd
en er zijn extra vitrines geplaatst om de collectie uitgebreider te kunnen presenteren.
De nieuwe situatie betekent ook gewijzigde openingstijden: De nieuwe ruimte Atelier 3 is open op de
woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De bestaande ruimte Atelier 2 is op de vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur geopend. De maandagochtend komt dus te vervallen. Graag tot ziens in
Atelier 3.

bINNEN DE KORTSTE KEREN EEN HElEbOEl TE lEREN
dat doe je bij een korte cursus van Kaliber Kunstenschool

De korte cursussen van Kaliber starten weer in oktober. In een korte cursus leer je in 5 tot 15 lessen de
basis van een kunstvorm of werk je concreet naar een einddoel toe. Gezellig in een groep, maar toch in
je eigen tempo.
Enkele voorbeelden van cursussen

Voor de allerkleinsten is er Peuterdans. Tijdens
deze lessen kunnen de kinderen zich inleven en
uitleven met als doel de fantasie prikkelen en ze
bewust maken van hun eigen bewegingsmogelijkheden.
beatbox voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. Leer in 5
lessen alles over ademhaling, meerdere sounds tegelijk maken en technische ritmes. Ook ga je aan
de slag met een microfoon en loopstation.
Ukelele bij het kampvuur: Tijdens deze cursus
voor volwassenen leer je in 10 lessen hoe je bij het
kampvuur (of op welke plek dan ook) de mooiste
nummers kunt spelen. Met een paar akkoorden
kun je al snel heel veel op dit leuke instrument.

En er zijn nog meer korte cursussen te ontdekken: Zoals Muziek op schoot, Muziek met Peuters,
Proefrondje muziek of het Tekenatelier.
Voor meer informatie en opgave: www.kaliberkunstenschool.nl/korte-cursussen-enschede.

A ceremony of carols: Ben jij ook zo gek op kerstmis? Met dit gezellige projectkoor kun je er alvast
op een muzikale manier naartoe leven. Samen met
het koor Kaliber Vocaal studeren de deelnemers
Benjamin Britten’s prachtige A Ceremony of Carols
in, om dat op 17 december samen met een
harpiste en vrouwenkoor Vivace ten gehore te
brengen. Heb je enige koorervaring en lijkt het je
leuk om mee te zingen, geef je op en zing mee!
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bUURTHUIS bEIEN

? Door Jolanda de Vos, pr en communicatie Buurthuis Beien
De vakantie is voorbij en iedereen is weer hard aan het werk. Ook buurthuis Beien aan de Meeuwenstraat
160 heeft de deuren weer geopend. Onze partners in het buurthuis zijn inmiddels ook gestart met al
hun activiteiten.

Nu ook een drie gangenmenu

Andere activiteiten

Beien biedt, naast 3x in de week die overheerlijke,
goedkope en gezellige lunch op maandag, dinsdag
en donderdag nu ook een echte restaurantervaring
aan op de maandagavond. Er wordt dan door onze
chef-kok een drie gangenmenu geserveerd in ons
mooie café. Dit werd tijdens de try-out in de vakantie zo goed bezocht dat we deze restaurantervaring nu elke maandag gaan aanbieden. Je kunt
je hiervoor opgeven bij kmd192008@gmail.com.
Het kost 6 euro en dan heb je een voorgerecht,
hoofdgerecht en een toetje. Wees er snel bij want
de toegang is beperkt.

Verder kun je natuurlijk altijd gewoon naar binnen
wandelen voor een bak koffie en een gezellig kletspraatje. Onze werkplaats repareert fietsen. Er zijn
schilder- en tekenlessen, elke vrijdag een spelletjesmiddag, er is een naaiatelier en tal van andere
leuke activiteiten door Power Noord. Iedereen is
welkom. En niet te vergeten: de geef- en neemtafel,
een superleuk initiatief van Power, heeft zich getransformeerd tot een echt klein ruilplekje. Elke
dag geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Kom iets brengen, ruilen of meenemen. De koffie staat klaar.
Tot ziens in Beien!

Vrijdagactiviteit: High Tea / lunch / brunch en
bloemschikken

We zijn in september begonnen met een High Tea/
Lunch of Brunch en een workshop bloemschikken
op de vrijdagen. De data zijn:
High Tea / lunch / brunch Aanvang 12.00 uur
Vrijdag 21 oktober Lunch €10,-Vrijdag 25 november Brunch €10,-Vrijdag 16 december Kerstdiner €12,-- (kerstdiner
aanvang 16.00 uur)
bloemschikken (kosten €19,--) Aanvang 13.00 uur
Vrijdag 7 oktober
Vrijdag 11 november
Vrijdag 23 december (kosten 23 december €22,--)
Opgave en opzegging kan tot uiterlijk een week
voor de activiteit bij Rikie;
06-205 759 05 of 053-430 25 37.
18
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WIE WAT WAAR
je zoekt? Je kunt je hiervoor aanmelden per mail
via vrouwenkoortypisch@gmail.com. Voor meer
info zie ook onze website www.vrouwenkoortypisch.jouwweb.nl

Op de Koffie lezing

Tijdens de ‘Op de Koffie’ lezing in De Museumfabriek vertellen experts, wetenschappers, denkers
en doeners iedere eerste donderdag van de maand
hun verhaal. De rode draad van alle lezingen is een
link met het museum en/ of de collectie.
De ‘Op de Koffie’ lezing op 6 oktober gaat over
niemand minder dan Willem Wilmink. Sietze Steinvoorte (1946), schrijver, publicist en spreker, neemt
u op een bijzondere manier mee in de werken van
Wilmink. De 'Op de Koffie' lezing vindt plaats op
donderdag 6 oktober. Inloop vanaf 10.30 uur en
aanvang lezing is om 11.00 uur.

Nieuw: inloopspreekuur voor mensen met rugen nekklachten

Vanaf september organiseert Fysius (Roomweg 2)
elke woensdag een inloopspreekuur voor mensen
met rug- en nekklachten. Er is dan gelegenheid om
de klachten te bespreken met een fysiotherapeut
die gespecialiseerd is in het behandelen van wervelkolomgerelateerde klachten. Het spreekuur
vindt elke woensdag plaats van 16.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden is niet nodig; belangstellenden kunnen
plaatsnemen in de wachtkamer en worden op
volgorde van binnenkomst geholpen. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Bezoekers van het inloopspreekuur dienen er rekening mee te houden dat
het gesprek met een rugexpert 15 minuten duurt.
Tijdens het gesprek inventariseert de therapeut de
klachten om vervolgens te adviseren. Soms kunnen
mensen prima zelf aan de slag met specifieke oefeningen, maar het kan ook zijn dat een behandeling
of verwijzing wenselijk of noodzakelijk is.

Zomiac (zondagmiddagactiviteiten) lonneker

Ook het komend seizoen organiseert Zomiac
Lonneker weer de zondagmiddagconcerten in de
kapel aan de Dorpsstraat 44 in Lonneker. Het eerste concert is op 30 oktober met musici uit Lonneker. Het concert duurt ongeveer drie kwartier, na
afloop is er koffie of thee in de Heerdstee achter
de kapel. Bij verlaten van de kapel wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De kapel is open om
16.00 uur en het concert begint om 16.30 uur. Vol
is vol!
Gratis ophaalservice voor gewipte tegels

Reanimatiecursus bij EHbO-vereniging in Prismare

Als jij tegels vervangt door gras, bloemen, planten
of bomen kun je die gewipte tegels gratis laten
ophalen. Een groen stukje houdt water vast, maakt
je tuin koeler op warme dagen en biedt dieren
zoals bijen en vlinders een schuilplaats en voedsel.
Niet alleen het vervangen van de bestrating is
goed voor het milieu, maar ook de gewipte tegels
krijgen een tweede leven, ze worden hergebruikt
of worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. De
Tegelservice is speciaal opgezet voor het NK
Tegelwippen en loopt nog tot 31 oktober 2022.
De ophaaldienst kan aangevraagd worden via
www.enschede.nl/tegelwippen. Hier vind je ook
meer informatie over de actie.

In samenwerking met wijkvoorziening Prismare
heeft EHBO-vereniging Enschede afgelopen mei
een AED geplaatst. Deze hangt buiten bij de zijingang van Prismare aan Roomweg 167. De AED is
24 uur per dag beschikbaar en kan door burgerhulpverleners gebruikt worden via het oproepsysteem
HartslagNu.
Iedereen
die
een
reanimatiecursus gevolgd heeft, kan zich aanmelden bij HartslagNu.
Heeft u (nog) geen reanimatiecursus gevolgd?
Op maandagavond 21 november om 19.00 uur is,
bij voldoende aanmeldingen, de eerstvolgende
reanimatiecursus bij EHBO-vereniging Enschede in
Prismare. Tijdens deze cursus van ongeveer 2,5 uur
leert u hoe u moet reanimeren en hoe u een AED
moet gebruiken.

Vrouwenkoor Typisch zoekt nieuwe leden!

Heb je altijd al willen zingen en lijkt zingen in een
koor je leuk? Ons gezellige vrouwenkoor is dringend op zoek naar nieuwe leden! Met name zijn
we op zoek naar dames die onze sopranengroep
komen aanvullen maar ook mezzo’s en alten zijn
zeer welkom. Wij repeteren iedere dinsdag van
20.00 uur – 21.45 uur in de Paus Joannesschool aan
de Floraparkstraat 155 in Enschede waar wij onder
leiding van dirigent Jeffrey Bokma o.a. Engelstalige
popsongs en liedjes uit musicals zingen. Wil je een
keertje meezingen om te kijken of ons koor is wat
20

Kijk voor meer informatie over kosten en aanmelden op: https://ehbo-enschede.nl/opleidingen/
reanimatie.
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OM TE bEWAREN

TENTOONSTEllINGSAGENDA

Alarmnummer (landelijk)
A.N.B.O. (Alg. Ned. Bond v. Ouderen)
Apotheek Deppenbroek
Apotheek Roombeek (Medsen)
Bewonersplatform Mekkelholt: bewonersplatform-mekkelholt.jouwweb.nl
Bewonersplatform Deppenbroek: info@wijkdeppenbroek.nl
Bureau Rechtshulp
Buurtbemiddeling Enschede
Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160
De Luisterlijn (anonieme hulplijn)
Dierenmishandeling (meldnummer)
Dierenambulance
Domijn Woningcorporatie
GCC/Gemeente contact centrum (klachtenlijn)
Gezondheidscentrum Noord
Gemeente Enschede Stadskantoor, www.enschede.nl
Het Goed Kringloopwinkel
Huurdersvereniging "Domijn" (Bewonersrijk)
Huis van Verhalen (info@huisvanverhalenenschede.nl)
Jeugdbibliotheek Prismare:
(Open: 9.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. Vrijd. alleen ‘s morgens)
Kindertelefoon (gratis tussen 14.00-20.00 uur)
K.B.O. (Kath. Bond v. Ouderen)
Livio algemeen nummer (24 uur per dag bereikbaar)
Livio Thuiszorg, Wijkverpleging, Maaltijdservice
Maatschappelijke Dienstverlening
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg
Menzis (24.00 uur bereikbaar)
Milieupolitie (voor zwerfvuil etc.)
M-Pact vrijwilligers, info@m-pact.nl
Ouderentelefoon (dag en nacht)
P.C.O.B. (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
Prismare
Power Noord
RIBW-team Deppenbroek / Enschede Noord (Meeuwenstraat 160)
Service Centrum Noord / Stadsdeelmanagement
Speeltuin Mekkelholt, Dr. Van Damstraat 32
Speeltuin Voortsweg, Voortsweg 225
Spoedzorg Huisartsen (17.00 - 8.00 uur, weekends en feestdagen)
Storingsnummer Gas en Stroom
SOS Tel. Hulpdienst Oost-Nederland (dag en nacht)
Stichting Welzijn Ouderen
TV Enschede FM
Twente Milieu
Wijkagent ‘Noord' en Politiemeldkamer (dag en nacht)
Wijkkrant redactie-secretariaat
Wijkteams Enschede, info@wijkteamenschede.nl
Wijkwijzer Noord, wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl
Woningcorporatie De Woonplaats
Ziekenhuis M.S.T.

"

tel. 112
tel. 0348 466666
tel. 053 433 68 00
tel. 053 430 32 44
tel. 053 480 19 19
tel. 06 533 470 21
tel. 053 737 02 68
tel. 0900 07 67
tel. 144
tel. 06 534 210 66
tel. 053 209 22 09
tel. 053 481 76 00
tel. 053 435 16 15
tel. 140 53
tel. 053 433 29 44
tel. 053 477 79 80
tel. 053 431 62 88
tel. 053 434 81 39
tel. 0800 04 32
tel. 053 432 34 32
tel. 0900 9200
tel. 0900 9200
tel. 053 435 33 53
tel. 053 475 57 55
tel. 053 485 31 00
tel. 053 481 58 58
tel. 053 432 33 04
tel. 0900 6080100
tel. 053 476 06 61
tel. 053 475 74 55
tel. 053 737 02 81
tel. 053 432 54 55
tel. 053 481 70 98
tel. 053 880 18 66
tel. 06 385 436 55
tel. 088 555 11 88
tel. 0800 90 09
tel. 0900 07 67
tel. 053 432 01 22
tel. 053 432 75 27
tel. 0900 85 20 111
tel. 0900 88 44
tel. 06 192 781 42
tel. 053 481 79 00
tel. 06 229 432 23
tel. 0900 96 78
tel. 053 487 20 00

De pagina 'Om te bewaren' zullen we niet in elke wijkkrant in 2022 plaatsen, dus wilt u de pagina
bewaren, knip deze dan uit!
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De Museumfabriek (Het Rozendaal 11)
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.
In de Makerspace kunnen makers van alle leeftijden meedoen aan allerlei activiteiten.
Weefdemonstraties zijn er elke dinsdag, woensdag en donderdag op ieder heel uur van 12.00 tot
16.00 uur.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

Rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129-131)
t/m 19 februari: Marinetti en het futurisme: manifest voor een nieuwe wereld; De Italiaanse dichter
Marinetti luidt met zijn manifest (1909) een nieuw
artistiek tijdperk in. Met termen als snelheid, toekomst, agressiviteit en activisme weet hij veel jonge
kunstenaars om zich heen te verzamelen. In de
tentoonstelling zien we de artistieke ontwikkeling
van het futurisme aan de hand van schilderijen en
achtergrondinformatie.

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.
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.
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)

Giacomo Balla: geweerschot op zondag 1918
t/m 19 februari: Homo Symbioticus; een verkenning van het ‘groene futurisme’ door schrijver Atte
Jongstra met als resultaat een gigantisch rariteitenkabinet met werk uit Rijksmuseum Twenthe en de
Museumfabriek over de evolutie van de mens van
homo sapiens naar homo symbioticus. De mens
die samenwerkt met de natuur, in plaats van er
tegenin. Het enig ware futurisme is groen!
t/m 19 februari: The Setting of Violence; een
fotografische benadering van de film Salò 0 le 120
giornato di Sodoma (Pier Paolo Pasolini 1975) door
fotograaf en beeldend kunstenaar Rein Jelle Terpstra.
Van 16 oktober t/m 29 januari: carlijn Kingma Het waterwerk van ons geld; Carlijn Kingma
(1991) is cartograaf en tekent ontzagwekkende
kaarten die zijn opgebouwd uit architectonische
elementen en structuren, waarin ze de systemen
van onze samenleving analyseert en nieuwe vergezichten schetst voor de toekomst. Voor haar nieuwste project richt Carlijn Kingma zich op de wereld
van het geld. Met behulp van de metafoor ‘geld als
water’ brengt ze de wereld van het grote geld tot
leven.
(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

ARE Artist Residencies Enschede (Stroinksbleekweg 2)
Wisselende exposities (Openingstijden: vrijdag,
zaterdag, zondag 14.00 – 17.00 uur)
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