
Vroeger stond de speeltuin in een hoek 
op het Mercuriusplein. Eind 1972 werd 
deze gesloten en opnieuw geopend aan 
de Jupiterstraat. Begin 1980 kon men een 
kleuterschooltje gratis ophalen op het 
Mekkelholt, maar dat moest dan wel met 
alle vrijwilligers zelf afgebroken worden 
en vervoerd naar de Jupiterstraat. Dit 
is toen door de mannen met veel inzet 
gedaan en eigenhandig opgebouwd 
naast het bestaande gebouw. Het was 
een hele klus maar het is gelukt.

Nu was er meer ruimte om in 2 zalen 
clubjes te houden. De opening was 
met het 50 jarig bestaan. Er was nu 
een prachtige speeltuin met o.a. een 
klein zwembad. In hetzelfde jaar werd 
mede door medewerker Roel Keizer 
fietscrossclub Jump Alle opgericht. 
Dit was een groot succes en op het 
terrein naast de gebouwen werd een 
baan aangelegd. De startheuvel kwam 
naast het zwembad. De vereniging 
Jump Allee was aangesloten bij de 

KNWU en de crossers werden bij Noord 
Nederland ingedeeld. Dit betekende op 
zondag wedstrijden rijden in o.a. Sneek, 
Winschoten, Emmen Oude Pekela, 
Losser etc. Wanneer wij op 't Heelal een 
wedstrijd hadden kwamen er wel eens 
1200 bezoekers.

Een prachtige tijd was dat. rond 1985 is 
de cross club opgeheven. In de 80er jaren 
waren er geregeld Disco's voor de jeugd, 
de cross fiets club werd nieuw leven in  

 
 
geblazen en een nieuwe racebaan werd 
gebouwd door o.a Hennie Carels.
Ook werd er door hem een schilders club 
opgericht. Creatief club voor kinderen 
ging op woensdag van start en voor de 
dames op dinsdagavond. De beroemde 
bloemschik club met Jan Degelink en niet 
te vergeten de Judo avond op woensdag. 

LEES VERDER PAG. 5  >>

Let op!Genoemde activiteiten  
zijn onder voorbehoud.  

Neem contact op met de  
organisatie/vereniging om  
te vragen of de activiteit  wel doorgaat.

www.wijkkranttwekkelerveld.nl 
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Op woensdag 01-12-2021 tussen 15:00 en 16:30 uur 
word ons sinterklaasfeest gevierd op Speeltuin de 
Wester. 

De kosten voor deze middag zijn € 6,- per kind. 
Voor kinderen van 2 t/m 10 jaar.  Het inschrijfformulier 
is op te halen bij de speeltuin. Inschrijven kan t/m 
vrijdag 26 november 2021.

LET OP I.V.M. DE HUIDIGE CORONAMAATREGELEN 
STREVEN WIJ DE REGELS NA VAN HET RIVM. 

Sinterklaas 
in Speeltuin 

de Wester

Vrijwilligers van Speeltuin ‘t Heelal

Feest! 
90-jarig bestaan ‘t Heelal



BOVENDIEN
GRATIS PARKEREN!

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM 
Twekkelerveld VOOR EEN MIX VAN

BOODSCHAPPEN DOEN EN HORECA. 
LIDL, KEURSLAGER WINKELMAN, ANA DÖNER, MERCURIUS VIS & SUSHI, KAPSTARS, ALBERT HEIJN, BAKKER TEUNIS/LIMBURGIA, 

TREKPLEISTER, PRIMERA TEN VERGERT, WIBRA, DIERSPECIALIST TOPPETS, ANA MARKET, DOMINO’S PIZZA, 

EETCAFÉ JERUZALEM, BLOEMSIERKUNST MONDRÉ, SLIJTERIJ-WIJNHANDEL L.A. KOUMANS, DIE GRENZE MEDIKAMENTE, 

CAFETARIA TWEKKELERVELD, CHINEES-INDISCH AFHAALCENTRUM JUMBO EN SHANDRA KLEDINGREPARATIE.

WINKELCENTRUM-TWEKKELERVELD.NL
ZONSTRAAT/G.J. VAN HEEKSTRAAT  ENSCHEDE

CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD WINKELCENTRUM 
VOOR NIEUWTJES & ACTIES!

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG 

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

ASUS 15,6” NOTEBOOK 
Kwaliteit notebook van Asus met AMD E350 
1,6 Ghz processor, 15,6” Inch breedbeeld LED 
scherm, 4096 Mb werkgeheugen, 320 Gb Hard-
disk. ATI Radeon 512 Mb, WLAN, geheugenkaart- 
lezer en webcam. Window 
7 Home Premium.
MET 2 JAAR PICK-UP
& RETURN GARANTIE

LG 119 CM FULL HD LED TV
Volledig Full HD 1080p LED TV voor een absolute 
stuntprijs!  Ultraplat ontwerp met TrueMotion 
100Hz voor een perfect beeld bij snel bewegende 
beelden. Grote contrast
verhouding, 4 x HDMI,
Simplink en USB 2.0.

SAMSUNG 1400T WASMACHINE 
Volelektronische 1400 toeren wasmachine met 
6 kg. inhoud en RVS trommel. Veel speciale 
wasprogramma’s, timer voor startuitstel en 
 resttijdindicatie. VAN 499.- NU 299.-

BAUKNECHT ONDERBOUW VAATWASSER 
Onderbouw vaatwasser met RVS paneel, deur 
en plint. 3 Temperaturen en 3 programma’s waar-
onder halve belading. Met waterstop en starttijd-
uitstel. VAN 829.- NU STUNTPRIJS 399.-

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

Olieslagweg 82  7521 JE ENSCHEDE 
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

Grote Beerstraat 92 - 7521 XL Enschede
Tel. 053 - 7505120 Mob. 06 - 12150899
K.v.K. nr. 08212128

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

Er is weer plek voor de fi tness groep
op maandag en donderdagavond!!!!!!!!!!!!!!!

U kunt zich aanmelden per telefoon of gewoon 
even gezellig langs komen op de praktijk!!!

Tevens is er ook plek voor de senioren gym
elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur

in speeltuin de Wester.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden per telefoon
of op de praktijk en anders gewoon

op dinsdagmiddag in de Wester.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en bovenal 
een gezond en goed verzekerd 2012 toe!

TELEFOON: 053 - 4787539
WWW.FYSIO-TWEK.NL   E-MAIL: TWEK@KPNPLANET.NL

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

BEL 053 - 481 7800 OF KIJK OP 
WWW.GEZONDVERZEKERD.NL OF U IN AANMERKING KOMT

Boensma ijzerwaren online vuurwerk winkel

uw vuurwerk specialist

G.J. van Heekstraat 101
Tel. 053 - 435 03 73
www.boensma-ijzerwaren.nl

openinGsTiJden
 
29-12-2010 8.30 - 18.00 uur
30 - 12 - 2010 8.30 - 18.00 uur
31 - 12 - 2010 8.30 - zolang de   
  voorraad strekt

nu ook te bestellen via: www.boensma-vuurwerk.nl

uw en Dealer
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Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

Schietbaanweg 18 7521 DB Enschede
alle auto’s worden geleverd incl nieuwe APK

inruil en financiering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

vAKANTIE chEqUE KAdO!

Luxe vakantie in 14 verschillende landen voor 4 tot 7 overnachtingen  
voor 2 pers. deze aktie geldt voor de hele maand december.*

* Vraag naar de voorwaarden.

dEcEMbEr KAdO MAANd!

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

Uw bankzaken regelen
wanneer het u uitkomt!
Dat is ons idee.

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

Maak nu een afspraak via rabobank.nl/enschede-haaksbergen
of bel (053) 488 58 85

Rabobank. Een bank met ideeën.

Nu elke werkdag tot 20.00 uur open
voor het regelen van al uw bankzaken.

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

EEN HAND- OF VOET VERZORGINGSBEHANDELING
GRATIS IN DE MAAND NOVEMBER.

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

 
openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00
(Behandelingen zijn s'avonds ook mogelijk)

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

U kunt bij schoonheids- en pedicuresalon Wo-Men terecht voor:
 - Gezichtsbehandelingen
 - Manicure
 - Pedicure (ook diabetische voet en pedicuren aan huis!)
 - Harsbehandelingen
 - Uw Bruidsmake-up
Neem eens een kijkje op onze website of belt u gerust voor informatie

Attentie!! Acne modellen gezocht voor acne specialisatie!!
Voor meer informatie kunt u bellen of een mail sturen 

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat) • 7521 GR  Enschede
053 - 433 37 98 • 06 - 38 29 51 71

Electro Technisch Installatie Bureau

Pijlhovestraat 43
7521 VS  Enschede
Tel. 053 - 435 89 74

* Elektrotechniek
* NEN 3140 keuringen
* Datanetwerken
* Inbraakbeveiliging
* Kamerabewaking

• ELEKTROTECHNIEK
• NEN 3140 KEURINGEN
• NEN 1010 KEURINGEN
• DATANETWERKEN
• INBRAAKBEVEILIGING
• CAMERABEWAKING

Otto van Taverenstraat 112 
7521 TH Enschede
T. 053-4358974 / M. 06-54363975

U KUNT BIJ ONS
TERECHT VOOR:
- Algemene Fysiotherapie
- Oedeemfysiotherapie
- Looptraining bij vaatproblematiek
-  Medische Fitness zowel individueel                          

als groepstraining

G.J. van Heekstraat 139
7521 EC te Enschede
053-4787539 / 06-27337980

info@fysiotherapiehammer.nl
www.fysiotherapiehammer.nl

VOLG ONS OOK VIA
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10 jaar jong!

Sprnkl

UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

IN SAMENWERKING MET
Vereniging samenwerkingsverband 
‘Het Twekkelerveld’

HOOFDREDACTIE
John ter Riet
Binnenhof 45
7522 EP Enschede
T 053 - 435 48 32
john@wijkkranttwekkelerveld.nl

REDACTIE
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl
Gerard Stegeman, Rob Andela

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl

ONTWERP & REALISATIE
SPRNKL Creative Company
T. 06 40730180
renske@sprnkl.nl | www.sprnkl.nl

ADVERTENTIES EN COPY
Advertenties of mutaties mailen naar:
adverteerder@wijkkranttwekkelerveld.nl
Copy mailen naar: 
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl

UITERLIJKE INLEVERDATA 
23 nov | 4 jan | 1 feb | 8 mrt |  
12 apr | 10 mei | 7 juni | 30  aug |  
27 sep | 25 okt | 22 nov | 

VERSCHIJNINGSDATA
7 dec | 18 jan | 15 feb | 22 mrt |  
26 april | 24 mei | 21 juni | 13 sep | 
11 okt | 8 nov | 6 decWWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

Colofon

Aan de Hengelosestraat op de plek 
waar vroeger het ROC van Twente in 
Enschede stond, ontwikkelt Trebbe 
de nieuwe woonbuurt Newtonpark. 
Gebouwd tussen het groen, vlakbij bij 
het Ledeboerpark. In Newtonpark komen 
straks 94 woningen bestemd voor de 
sociale huur, middenhuur en koop. Met 

40 huurwoningen en 54 koopwoningen in 
diverse prijsklassen is het Newtonpark 
bereikbaar voor een brede doelgroep. 

NEWTONPARK; WONEN IN HET PARK
Een belangrijk uitgangspunt voor deze 
nieuwe buurt is wonen in een parkachtige 
omgeving. Daarom ontwikkelt Trebbe de 

woningen én de omgeving daaromheen. 
DAAD architecten tekent voor het 
ontwerp van de woningen. De woningen 
worden straks in verschillende types en 
afmetingen aangeboden in rijwoningen 
en dekwoningen in twee lagen met een 
kap, drie lagen plat en vier lagen plat. 
Landschapsarchitect RRog neemt het 

ontwerp voor het park, met veel ruimte 
voor wandelpaden, op zich. Het park 
verbindt de omliggende omgeving met 
Newtonpark en zowel de omwonenden 
als de toekomstige bewoners kunnen 
hier straks recreëren. 

BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN DE 
ENSCHEDESE DOORSTROMING
Nu de eerste contouren van deze nieuwe 
buurt zich aftekenen, zijn onlangs de 
direct omwonenden verder geïnformeerd 
tijdens een informatieavond. Paul Kok, 
projectontwikkelaar bij Trebbe: “Het is 
fijn dat de omwonenden enthousiast 
zijn over Newtonpark. Wij bieden straks 
94 huishoudens een nieuw thuis in 
Twekkelerveld. Maar met Newtonpark 
gaan we verder en krijgt de hele wijk 
Twekkelerveld een impuls. 

We voegen een nieuwe groene omgeving 
toe aan de wijk, die voor iedereen 
toegankelijk is en het woonplezier 
van de hele buurt verhoogt. En we 
leveren met deze stadsvernieuwing 
een mooie bijdrage aan de Enschedese 
woningmarkt, waardoor de doorstroming 
verder op gang komt.” Trebbe werkt 
samen met de architecten het nieuwe 
plan verder uit. Naar verwachting gaan 
de eerste woningen nog in het eerste 
kwartaal van 2022 in verkoop. Kijk voor 
meer informatie www.newton-park.nl.

Leerlingen van de Paulusschool 
in gesprek met de wethouder 

Een aantal leerlingen van groep 8 
van de Paulusschool heeft brieven 
geschreven aan de gemeente 
over maatschappelijke problemen 
in de wijk. Reden genoeg voor 
stadsdeelwethouder Jeroen Diepemaat 
om samen met politieagent Tim 
Segerink het gesprek aan te gaan met 
de leerlingen.

De kinderen maakten zich onder 
andere zorgen over hondenpoep in de 
wijk, het aantal speelvoorzieningen en 
gevaarlijke verkeerssituaties. Ook werd 
er gesproken over een rookverbod. Het 
gesprek tussen de leerlingen, politie 
en wethouder mondde al gauw uit tot 

een waar vragenvuur. Er ontstonden 
ontzettend leuke en interessante 
gesprekken.

Concreet is er afgesproken dat de 
leerlingen met ideeën komen voor 
de invulling van het veld naast de 
supermarkt. De wethouder gaat samen 
met de leerlingen ter plekke kijken of 
deze ideeën daadwerkelijk uitgevoerd 
kunnen worden. De aanwezigen kijken 
terug op een waardevolle middag en 
spraken vol lof over de betrokkenheid 
van de groep leerlingen.

ROC VAN TWENTE MAAKT PLAATS VOOR NIEUWE WOONWIJK NEWTONPARK 
‘Een nieuwe impuls voor wijk Twekkelerveld’ 



Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

Tel.: 053-4340126
info@gebrvandermeij.nl
www.gebrvandermeij.nl

De plek waar
Muziek & Theater

een Feestje is

Spinnerij Oosterveld

Heerlijk eten & drinken met
familie, vrienden of collega's 

en genieten in een sfeervol 

Info: www.mystiektheater.nl

UNIEK
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1 november gaat de grootste biblio-
theekcampagne van Nederland van 
start: Nederland Leest, met dit keer 
aandacht voor het thema Over de grens 
met het geschenkboek De wandelaar 
van Adriaan van Dis. Deze bundel geeft 
de Bibliotheek Twekkelerveld tijdens 
Nederland Leest (1 t/m 30 november, 
zolang de voorraad strekt) cadeau 
aan zowel leden als niet-leden van de 
Bibliotheek. 

Om iedereen mee te laten lezen is er, 
naast de normale uitgave, een speciale 
grootlettereditie van De Wandelaar. 

OVER DE WANDELAAR
Een Nederlander in Parijs krijgt bij een 
brand een hond in zijn schoot geworpen. 
Een hond die een andere wereld voor 
hem opent: die van vluchtelingen, 
illegalen en zwervers. Het verandert 
Parijs, het verandert de man: hij wil 
helpen, goed doen. Maar alles wat hij 
doet pakt anders uit.

Extra bijzonder aan de speciale 
Nederland Leest-editie van De 
wandelaar is het nawoord van schrijver 
en literatuurcriticus Margot Dijkgraaf. 
Tijdens een literaire stadswandeling 

vertelt zij over de rol van Parijs in het 
leven en werk van Adriaan van Dis, hoe 

hij aan De wandelaar werkte en het 
andere Parijs ontdekte.

Het jaar 2021 gaf geen vraagtekens 
of er gecollecteerd mocht worden in 
tegenstelling tot vorig jaar. Daarop 
heb ik mijn collectanten gevraagd of ze 
bereid waren om weer te collecteren. 
Sinds dit jaar ben ik wijkhoofd van heel 
Twekkelerveld plus de UT. Dat betekent 
dat ik kennis heb gemaakt met voor mij 
nieuwe collectanten. Ze zijn meer dan 
welkom in het collecteteam!

De Dierenbescherming kiest er nog altijd 
voor om te collecteren via de collectebus 
of via de grote sticker met QR-code zodat 
mensen kunnen kiezen hoe ze willen 
doneren. Het merendeel van de mensen 
doneert liever contant. Via de QR-code 
doneren roept voor veel mensen toch 
een soort van weerstand op, doch uitleg 
hierover helpt. Ten opzichte van vorig jaar 
zien we dat de QR-code wel veel vaker is 
gebruikt.

In de evaluatie heb ik aangegeven dat het 
verstandig is dat de Dierenbescherming 
beide opties blijft aanbieden. 

Het is fijn om te horen dat bewoners 
van onze wijk het heel prettig vinden 
dat dezelfde collectanten aan hun deur 
komen. Dit jaar kon niet elke collectant 
langs de deur om te collecteren zodat een 
aantal straten een ander gezicht gezien 
hebben. Niettemin waren verreweg de 
meeste reacties positief. 

Op zaterdagmiddag [de laatste dag van 
het collecteren] heb ik met 3 collectanten 
in straten gelopen waar al een poos, 
soms jaren, niet is gecollecteerd. 

Hartstikke leuk om zo veel enthousiaste 
mensen te ontmoeten, die blij waren 
dat er eindelijk weer eens gecollecteerd 
werd. Aan mensen die erg enthousiast 
waren, hebben we uiteraard gevraagd 
of ze volgend jaar willen collecteren in 
hun eigen straten. Dit geldt met name 
in de Bonairestraat, Surinamestraat, 
Curacaostraat en op Plein West Indië, 
dus zijn er bewoners die ons team willen 
versterken, geef je op.

Blij verrast werd ik door het feit dat er 
iemand wilde collecteren op de UT. Deze 
jongedame had hiermee haar debuut en 
zij heeft het mooie bedrag van €96,28 
opgehaald. Het is de moeite waard om 
hier te collecteren endat zal hopelijk 
volgend jaar ook het geval zijn.

Bij deze wil ik mijn collectanten heel 
hartelijk danken dat ze de collecteweek 
mogelijk hebben gemaakt en ik hoop 
hen allemaal volgend jaar weer een 
collectebus te kunnen geven. Het is 
echt teamwork wat we doen, we helpen 
elkaar waar we kunnen en samen lopen 
is prettig. Ik ben trots op hen omdat we 
gaan voor hetzelfde doel, namelijk geld 
inzamelen voor dieren die het hard nodig 
hebben!

Ik wil tevens dierenwinkel TopPets 
hartelijk danken want de collectebus 
mocht wederom een week lang staan op 
de toonbank. TopPets heeft op Dierendag 
en de de rest van de week heel veel geld 
ontvangen in de collectebus en via de QR-
code. Hun totale opbrengst is €202,96. 

Dank aan alle gulle gevers!

Dank ook voor winkeliers, bedrijven etc. 
waar ik een flyer mocht ophangen om 
collectanten te werven.

Zijn er bewoners die erover nadenken 
om volgend jaar te collecteren, de 
collecteweek is van maandag 3 tot en 
met zaterdag 8 oktober 2022. U kunt zich 
hiervoor nu al opgeven als u wilt. Dat 
kan via Dierenbescherming Noordoost of 
via dierenbescherming.nl/collecte of bel 
088-811 3000 tussen 9.00-17.00 uur op 
werkdagen.

Wederom is iedereen die gegeven heeft 
tijdens de collecteweek vast en zeker 
benieuwd naar de opbrengst van dit 
jaar. Het is de opbrengst vanuit de 
collectebussen plus de QR-codes. Ik kan 
u melden dat het een heel hoog bedrag is, 
namelijk €1928,85. Allemaal heel hartelijk 
dank voor uw gift!

Een aantal bewoners wilde zelf via de 
kleine flyer doneren en bij mensen die we 
niet thuis troffen is zo’n kleine flyer in de 
brievenbus gedaan.
Wij weten niet hoeveel daarmee is 
opgehaald maar ook deze bewoners heel 
hartelijk dank voor hun gift!

Samen met u hebben we mogelijk 
gemaakt dat de Dierenbescherming 
geld heeft om haar werk voort te zetten. 
Dieren kunnen immers niet voor zichzelf 
opkomen, dat zullen wij moeten doen.

NEDERLAND LEEST 2021 IN DE BIBLIOTHEEK TWEKKELERVELD:

Eén boek, duizend gesprekken 

Opbrengst collecte Dierenbescherming 2021 

>> VERVOLG PAGINA 1: 90-JARIG 
BESTAAN SPEELTUIN 'T HEELAL

Er werden in die jaren veel activiteiten 
gestart zoals fimoklei ,schilderijtjes 
en speldjes maken, er werd gebiljart, 
gedart, viva was elke zomer een grote 
happening net zoals de carnavals 
feesten. Met pasen werd in de buurt een 
Palmpasen optocht georganiseerd, we 
kwamen met de langste straattekening 
zelfs in de krant. 't Heelal bruiste van de 
activiteiten.

Op 13 mei 2000 kwam de vuurwerkramp 
in Enschede, in de nacht van 14 mei 
zijn de twee speeltuin gebouwen 
helaas door brandstichting in vlammen 
opgegaan. Alles is toen verbrand 
inclusief de historische gegevens. Er is 
niets bewaard gebleven. Dit was voor 
de leden en vrijwilligers van 't Heelal een 
groot verlies.

Na de brand hebben we met de clubjes 
overal gezworven, onder andere bij 
de Sloep, de school en speeltuin de 
Wester. Ook was het kaarten bij iemand 
thuis om de clubjes toch bij elkaar te 

houden. In 2002 werd de 1e steen van 
het huidige gebouw gelegd door Mevr. 
D. Lakerink . De heer Kronenburg was 
toen iedere dag actief op de bouw. Nu 
zitten we hier alweer bijna 20 jaar. De 
speeltuin viert nu zijn 90 jarig bestaan. 
We hebben leuke dingen met de 
kinderen gedaan, we zijn een dag naar 
het Drouwenerzand geweest en we 
zijn naar het bos geweest en hebben 
na die tijd heerlijk gebarbecued. Op 16 
oktober was er een receptie, die is heel 
druk bezocht met 150 tot 175 personen. 
Ook zijn Marjo Horstink, Andrea Bos 25 
jaar en Jantje Tel 15 jaar vrijwilliger bij 

de speeltuin en geëerd met het NUSO 
speldje. Truus Rave mocht het beeldje 
van Jantje Beton in ontvangst nemen.

We zijn gelukkig na corona weer druk 
met vele clubjes in ons gebouw maar 
missen soms het oude gebouw wel qua 
ruimte.

Al met al een prachtig terugzien op 
de festiviteiten tijdens ons 90 jarig 
jubileum, uit de vele aan felicitaties 
tijdens de receptie bleek duidelijk dat 
Speeltuin 't Heelal leeft in onze wijk.
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Halloween bij Speeltuinen 
Het Kozakkenpark en ‘t Heelal

Op vrijdag 29 oktober ‘s avonds werd er 
in en rond speeltuin Het Kozakkenpark 
uitbundig gegriezeld en feestgevierd. 
Het mooiste(engste) monster ontving 
een mooie prijs. 

zaterdag 30 oktober, werd er bij speeltuin 
’t Heelal een Halloweenparty gehouden 
met aansluitend een tocht door de wijk.
De opkomst was bijzonder hoog, en  

ruim 175 kinderen namen deel aan dit 
festijn. Vanuit Rigtersbleek, was de 
deelname ook boven verwachting groot, 
en het was jammer dat de aanvankelijk 
geplande koetstocht niet door kon gaan. 

Wijkbewoners hadden hun huis 
prachtig versierd, en men kwam diverse 
figuranten tegen tijdens de tocht. Kilo’s 
snoepgoed, chocolademelk, en broodjes 

knakworst werden uitgedeeld, en gretig 
in ontvangst genomen door de kinderen.

De route liep door de ‘Sahara’ de bekende 
buurt met de witte huisjes, en door Livio, 
waarna men over de Twekkelerzoom 
weer richting Speeltuin liep.

Het weer was onstuimig zoals je in 
oktober kunt verwachten maar op de 

laatste groep na is iedereen toch redelijk 
droog binnengekomen.

Al met al was het voor iedereen een 
zeer geslaagd en griezelig Halloween 
weekend de fotocollage geeft de grote 
belangstelling en plezier ook goed weer.
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KOFFIEOCHTEND
Iedere ochtend is er een inloop voor 
de buurt om gezellig bij te kletsen of 
dingen van alle dag te bespreken. Kom 
gerust langs vrij toegangkelijk .

MAANDAG
Biljarten
Elke maandagmiddag is er gelegenheid 
om een balletje te stoten van 14.00 
-16.00 uur. Kom gerust langs en kijk of 
dit wat voor u is.

DINSDAG
Joffreykoor
Elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
is er bij ons een gezellige zangmiddag, 
onder het genot van een kopje koffie 
kunnen we ook even bijpraten, maar het 
zingen is het allerleukste. 

WOENSDAG 
Creatief 
Elke woensdag van de maand is er 
creatief, met een wisselend programma. 
Elke maand maken we leuke dingen 
van papier of passend bij het seizoen. 
Je bent van harte welkom van 14.30-
16.00 uur. 

Woensdag:  10 november strijkkralen
Woensdag:  17 november Zwart en wit 

knutselen
Woensdag:  24 november 

Sinterklaasknutsel 
Judo
Iedere woensdag worden er bij ons 
judolessen gegeven, onder leiding van 
onze judoleraar Dennis Welman. De 
lessen worden gegeven voor kinderen 
vanaf 5 jaar. Je kunt altijd 2 proeflessen 
meedraaien. Lestijd: 18.30-19.30 uur. 

DONDERDAG
Folkloristische dansgroep de krekkel
Elke donderdagavond 20.00-22.00 uur. 
Ben je geinteresseerd in de twentse 
folklore, dansen en muziek dan is 
dit misschien een leuke hobby voor 
jou. Nieuwe leden zowel dansers als 
muzikanten, zijn van harte welkom! 

Shanty koor Wrakhout
Op donderdagmiddag repeteert het 
shantykoor wrakhoout. Het shantykoor 
‘‘wrakhout" uit Enschede bestaat uit 
een groep enthousiaste kerels die 
met passie en plezier, in koorverband 
liederen zingen. 

VRIJDDAG
Discofeestje geven?
Voor kinderen vanaf 8 jaar is er de 
gelegenheid discofeestjes te geven. Is 
uw kind binnenkort jarig en houdt hij/zij 
van dansen en muziek en heeft u thuis 
niet de ruimte kom De kosten bedragen 
hiervoor € 8.00 p.p. U krijgt onbeperkt 
drinken kaas, worst, stokbrood met 
sausjes en een bittergarnituur. Voor 
informatie en afspraak kunt u bellen 
met 053 - 4353548. 

Kinderfeestje geven?
Wilt u een kinderfeestje geven voor 
uw kind? Op vrijdagmiddag is er de 
gelegenheid om het verjaardagfeestje 
van uw kind te vieren. Wij doen dan 
spelletjes of creatief. De kosten hiervan 
bedragen € 5.50 p.p.

Kinderdisco 
Een gezellige kinderdisco voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar met leuke muziek van 
18.30 - 20.00 uur. 12 november

Bingo 
Elke derde en vierde vrijdag van de maand 
houden we een gezelligheidsbingo met 

leuke prijzen. De kaarten kosten €2,50 
per stuk, de briefjes voor de hoofdprijs 
kosten €1,50 per stuk. De hoofdprijs is 
tijdelijk 2 x €27,50 . Zaal open 18.30 uur.
Bingo data’s: 19 en 226 november.

Enschedese Philatelisten Vereniging EPV 
Postzegel Verenigingsavond met mooie 
veiling vanaf ca 19.30 op de volgende 
data: 22 nov. + 20 dec. (ipv 27 december)

KLEDINGBEURS
Zaterdag 20 november organiseert 
speeltuin ’t Heelal een kledingbeurs van 
10.00 - 13.00 uur. U kunt hier een tafel 
voor huren €5,00 per tafel. Voor het 
huren van een tafel kunt u bellen met 
0613760152. U kunt ‘s morgens vanaf 
8.00 uur opbouwen.

SINTERKLAAS
Op woensdag 1 december komt 
Sinterklaas een bezoekje brengen bij 
de speeltuin, dit is voor kinderen van  
2 - 8 jaar die lid zijn van de speeltuin. 
Wij vragen hiervoor een kleine bijdrage 
van € 7,50 per persoon. Opgave uiterlijk 
tot 24 november.
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HANDWERKCLUB
Huiskamerproject. Elke maandag middag 
van 14.00 t/m 16.00 uur.
Handwerken onder deskundige leiding.
Kom een keer langs om te proberen is 
geheel gratis. 

ONTMOETINGSCENTRUM 
Elke maandag en donderdag van 08:30 
t/m 16:30 uur is Ontmoetingscentrum 
Twekkelerveld van Liberein aanwezig met 
een groep ouderen in de grote zaal. 

BINGOAVOND
Vrijdag 3 december is er weer bingo.  
Met 2x een hoofdprijs van €50,00. Verder 
boodschappen, vleesschotels en koffie. 
Zaal open 18:30 uur. Aanvang 19:30 uur. 

DANSCURSUS
Elke vrijdag, vanaf 8 oktober,  
wordt er een danscursus gegeven  
onder deskundige leiding.  

Er worden diverse dansen geleerd waar 
onder de quickstep, Engelse wals, tango, 
cha cha enz. Kosten: € 3,00
Koffie/thee en enkele hapjes gratis
Aanvang: 20.00 uur

GEZELLIGE DANSAVOND
Voor 45 jaar en ouder. Met gratis hapjes, 
koffie/thee en een kleine bingo
Entree: €3,00. Zaal open 18.30 uur

Aanvang 19.30 uur.
13, 27 november en 11 december

JUDO
Judoclub De Wester (elke dinsdag  
van 18.30 uur tot 20.30 uur).  
Elke dinsdagavond zijn er judo-trainingen 
onder leiding van Rob de la Parra. Als je 
interesse hebt kom dan gerust langs voor 
het volgen van een paar gratis proeflessen. 
En natuurlijk bezoeken de judoka’s het 
gehele judoseizoen diverse toernooien  
door heel Nederland en door Europa.

DAMES GYM
Elke dinsdagmorgen van 9:00 t/m 10:30 
uur kun je gezellig gymmen om je fitter te 
voelen, of om de stijve spieren weer wat 
losser te maken. 

BEWEGEN VOOR OUDEREN
Elke dinsdagmiddag van 14.30 t/m 15.00 
uur organiseert ANBO en Livio ‘Bewegen 

voor ouderen’ onder leiding van Jolien 
Hammer (fysiotherapeut).

AQUAREL OF OLIEVERF SCHILDEREN
Neem eens een jaartje deel aan tekenen, 
aquarel of olieverf schilderen in ons 
gebouw! Woensdagmorgen van 09.30 t/m 
11.30 uur. Cursusseizoen van september 
t/m mei. 

COUNTRY DANSEN VOOR KOPPELS
Je houdt van Country Muziek en je  
wilt samen met je partner daarop  
leren dansen? Dat kan bij de ‘‘Western 
Couple Dancers". Kom voor kennismaking 
en meer informatie rustig langs.
Wij zijn er elke woensdagavond  
20.00 - 22.30 uur. 

SINTERKLAAS KOMT
Woensdag 1 december komt 
Sinterklaasbij speeltuin Kozakkenpark.
Graag van te voren opgeven. Voor meer 
informatie en het opgave formulier volg 
ons op Facebook

MAANDAG
Circus Tijdgeest Workshop:  
Jongleren, eenwieleren en balanceren. 

€1,50 p.p. per keer / €60,- per jaar
14:30-17:00 uur: 4 t/m 12 jaar
19:00 - 21:00 uur: Vrijwilligers 
en 13 jaar en ouder.

DINSDAG 
09:30-13:00 - Klusteam KZP
14:30-17:00 -  Circus Tijdgeest 

Workshop (zie maandag)
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

WOENSDAG
14:30-16:00 - Kinderen creatief,  
4 t/m 12 jaar
17:30-22:00 - OSVVE

DONDERDAG
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

VRIJDAG
09:00-13:00 - Tekenclub

Siriusstraat 5  | 053-4319692
www.speeltuinhetheelal.nl  | Facebook: speeltuin vereniging ‘t Heelal

J.W. Swiersstraat 43A, 7521 DM Enschede  | T. 053-4356663 
www.speeltuindewester.nl 

G.J. van Heekstraat 14, 7521 EG Enschede  | T. 053-4786428 
www.speeltuinkozakkenpark.nl 

VOOR ALLE ACTIVITEITEN GELDT DAT VANAF 25 SEPTEMBER 2021 IEDEREEN VAN 13 JAAR EN OUDER EEN 
CORONATOEGANGSBEWIJS NODIG HEEFT (VACCINATIEBEWIJS OF EEN GELDIGE CORONATEST).

Ouders mogen op de speeltuin blijven, maar 
wel op afstand. Gratis ranja en entree.
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Wat gaat de tijd toch snel. Midden 
september kreeg ik een berichtje van 
de Woonplaats of we even konden 
afspreken. Natuurlijk kan dat, niet 
bij stilgestaan dat die dag Het 
Zonnehuuske is ontstaan. Het was 
ons twee jarig jubileum en er werd een 
heerlijke taart gebracht. Wij danken 
de Woonplaats dat zij ons deze ruimte 
beschikbaar hebben gesteld en wat 
hebben we in die twee jaar veel moois 
mogen doen. De woning was niet meer 
geschikt voor verhuur en zo heeft Het 
Zonnehuuske haar plekje in de wijk 
gekregen.

Het is altijd weer een drukke bezigheid 
in Het Zonnehuuske. Wat zijn we 
weer lekker aan de slag gegaan en 
wat zijn er weer mooie, geweldige en 
ook onverwachte donaties binnen 
gekomen.

Zo mochten we een hele mooie 
visuitrusting ontvangen, waar we al 3 
drie jongens in de wijk blij mee konden 
maken. Ook de resterende spullen 
zullen binnenkort naar hun nieuwe 
eigenaars gaan. Het is toch fantastisch 
dat dit mogelijk is.

Ook kregen we van een buurvrouw 
lege statiegeld flessen, ook daar zijn 
we uiteraard erg blij mee. Het was een 
beetje onhandig fietsen, maar het is 
gelukt. Lieve buurvrouw, nogmaals 
ontzettend bedankt.

Tevens kregen we meerdere zakken 
met dekbedden, waarmee we al 3 
gezinnen blij mee hebben gemaakt en 
de rest volgt nog. Met het aankomende 

koude weer is een extra deken soms 
best wel prettig.

Enige tijd geleden kreeg ik een 
telefoontje, of er belangstelling was 
voor energiebesparende producten, 
uiteraard zeg ik daar geen nee tegen 
en heb deze vorige week in ontvangst 
mogen nemen. Hiervan maken we 
pakketjes zodat we deze kunnen 
uitgeven.

Er is altijd wel wat te doen in Het 
Zonnehuuske en zo was het ook tijd 
om de garagebox anders in te delen. 
Er moest een grotere tafel in, een kast 
moest nog in elkaar gezet worden en 
de noodpakketten weer aangevuld. 
Gelukkig hebben we een geweldig team 
die niet vies is om even de handjes uit 
de mouwen te steken en gingen we 
onder het genot van een glimlach en 
goede moed aan de slag. 

Sinds kort hebben we twee nieuwe 
vrijwilligers erbij die ons team 
versterken. Gelukkig kunnen ze goed 
tegen de soms onverwachte planning 
en passen perfect in ons team.

Regelmatig wordt ons hulp aange-
boden en met de grotere projecten 
is dit natuurlijk ontzettend welkom. 
Hoe fijn is noaberschap. Uiteraard 
zijn we altijd bezig met onze vaste 
werkzaamheden en helpen daar waar 
kan.

Zo kregen we een bericht dat een 
oudere dame weer opnieuw moest 
beginnen en ons werd gevraagd of wij 
hierin wat konden betekenen. 

Uiteraard konden we binnen korte 
tijd al beddengoed, lampen tot aan de 
planten voor haar raam geven. Toen 
de dame alles in orde had kregen we 
fotos toegestuurd met een bericht hoe 
blij en dankbaar ze was. Dit maakt 
ons werk zo mooi en ondanks dat het 
soms een drukte en gekte kan zijn, dit 
is het allemaal waard.

Door alle donaties moesten we wat 
reorganiseren in Het Zonnehuuske, 
zo kregen we niet alleen kleding en 
huisraad, maar ook speelgoed. We 
mochten zelfs bij een organisatie 
speelgoed ophalen en deze zelf 
uitzoeken wat we kunnen gebruiken 
voor verjaardag en de feestdagen. 
In één woord: fantastisch! Dat is 
verwennerij en zijn we ook zeer 
dankbaar voor dat wij door middel van 
al deze donaties zoveel anderen weer 
verder kunnen en mogen helpen. 

Zo wordt er ook veel op de pagina van 
All4free voor de minima in twente 
geplaatst, waar de leden dan op mee 
kunnen loten. Na verloting mogen ze 
deze dan ophalen bij hun ophaalpunt 
en dat alles uiteraard geheel gratis.

Het Zonnehuuske is ook een 
ophaalpunt van All4free en één keer 
in de twee weken dan komt en gaat 
de laadbak. Het is dan even flink 
doorpakken om alle spullen van de 
leden op naam en ophaalpunt te 
leggen, maar het lukt iedere keer weer. 
Nu het weer wat kouder en natter 
wordt kunnen we het helaas niet meer 
altijd buiten doen en hebben binnen 
wat aanpassingen gedaan. Zo waren 

er wat meer stellingkasten nodig en 
die hebben we gelukkig geheel gratis 
mogen ontvangen.

Nu gaan we ons uiteraard ook verder 
richten op de aankomende feestdagen 
en hopen dat we weer vele mensen 
blij kunnen maken. Ook blijven we 
natuurlijk in gesprek met verschillende 
organisatie en overleggen we wat we 
voor en met elkaar kunnen betekenen.

Mocht u vragen, aanvragen of donaties 
hebben, kunt u contact met mij 
opnemen of op woensdagmiddag even 
binnenlopen bij het Proathuus.

Het Zonnehuuske is iedere dinsdag, 
woensdag en donderdag geopend 
van 10.00 - 12.00uur en iedere 
woensdagmiddag aanwezig in het 
Proathuus van 13.00 - 15.00uur. (Met 
uitzondering van de schoolvakanties).
Buiten deze tijden zijn we er ook, maar 
alleen op afspraak.

HET ZONNEHUUSKE
Patricia Bousema
Meteorenstraat 54, 7521VH
hetzonnehuuske@gmail.com

ALL4FREE
Melissa Muller
all4freetwente@gmail.com

Zonnehuuske Twekkelerveld bestaat 2 jaar



9
50-Jarig jubileum Tuffelkroepers 

Inloopspreekuur voor reizen met het OV

Op 19 november aanstaande is het 
zover, dan nemen we afscheid van 
onze spectaculaire prinses Jannie en 
haar hofdame Belinda. Dit afscheid zal 
plaats vinden in het sportcafé van de 
Pathmoshal. Vanaf 19:30 uur is de zaal 
geopend voor publiek, QR code is wel 
verplicht.

Onze prachtige dames zullen rond 21:00 
uur afscheid nemen om plaats te maken 
voor onze nieuwe carnavalshoogheden, 

hier over kunnen we nog niets anders 
verklappen dan dat het wederom een 
geweldig stel is en dat zij zich om 22:00 
uur bekend zullen maken. 

Om toch een tipje van de sluier te lichten 
en nieuwsgierigheid te wekken willen we 
al wel het nieuwe motto verklappen: ‘‘Wij 
feesten door op alle daken’’. 

En met dit motto lopen zij voorop in de 
polonaise!

MAANDAG
Lunchteam 09.00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk 09.00 - 17.00 uur
Nieuw Begin Enschede 10.00 - 16.00 uur
Wijkteam 12.00 - 17.00 uur
Stichting Move 09.00 - 17.00 uur
Lees & Schrijfhuis 09.30 - 11.00 uur 

DINSDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Alifa Jongerenwerk  13.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Enschede 
Voorleesexpress  12.00 - 17.00 uur

WOENSDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkwijzer  12.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Stichting Move  09.00 - 17.00 uur
Focus  09.00 - 17.00 uur
Stadsdeelmanagement 09.00 - 12.00 uur

DONDERDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Wijkwijzer  14.00 - 17.00 uur
Wijkteam  12.00 - 17.00 uur
Stichting Move  09.00 - 17.00 uur

Nieuw Begin Enschede  10:00 - 16:00 uur
Creatief met Doret  14.00 - 16.00 uur

VRIJDAG
Lunchteam  09:00 - 13:30 uur
TA Wijkwerk  09.00 - 17.00 uur
Bibliotheek Enschede 
Voorleesexpress  12.00 - 17.00 uur

GEBRUIKERS VAN ‘T PROATHUUS
• De Wijkwijzer
• Het Schoollunch team Enschede
• Creatief met Doret
• Stichting Move Enschede
• Twentse Alliantie wijkwerk

• Stadsdeelmanagement Noord
• Wijkteam Twekkelerveld
• Nieuw Twekkelerveld
• Nieuw Begin Enschede
• Alifa lees & schrijfhuis Noord
• Alifa Jongerenwerk
• Alifa Opgroeien & opgroeien
• Alifa Welzijn senioren
• Sportaal
• Focus hulpverlening

Afscheid van spectaculaire prinses en hofdame

Dagelijkse activiteiten in ’t Proathuus

Gelukkig mogen we weer starten met 
carnavals activiteiten. Ongetwijfeld 
gaan we er een mooi feestspectakel 
van maken in de ludieke opkomsten 
van onze nieuwe Hoogheden.

In het weekend van zaterdag 27/11 
vanaf 20.11u én zondagmiddag 28/11 
gaat het gebeuren én hopen op die 
zondagmiddag dat onze oprichter 
C.Asbreuk de jeugdhoogheden zal gaan 
onthullen, waarbij hij onze allerlaatste 
‘‘gouden tuffel" aangeboden krijgt als 
‘lid van verdienste ‘! 

Inmiddels staan diverse activiteiten op 
het programma. Waaronder concreet: 
de sinterklaasintochten op diverse 
scholen, speeltuinen, sociëteiten én 
huisbezoeken. Maar ook gaan we 
weer met de jeugd tezamen met de 
activiteitencommissie van Livio in 
traditie borstplaatharten koken voor 
de zieke bewoners. Deze zal de sint 
met pieten weer gaan rondbezorgen. 
Dit geeft een prettig welzijn bij zowel 
jong als oud! Daarbij staan alweer 
leuke plannetjes voor realisatie op 
de agenda; maar bovenal is de bouw 
van een schitterende carnavalswagen 

gestart en hopen op een prachtig 
resultaat die we in onze verlichte 
optocht aan jullie gaan presenteren.

Lieve bewoners, jullie zijn allemaal 
van harte welkom, echter zullen we 
de coronamaatregelen hanteren. Laaf 
alaaf.

Ps: weliswaar gaan we alle kinderen 
trakteren tijdens onze zondagmiddag 
opkomst. Maar ook bij de ‘‘heksenkring" 
in de Halloweentocht én bij de 
activiteit van het kozakkenpark i.v.m. 
ons 50-jarig jubileum.

Nu het reizen met het openbaar 
vervoer niet alleen meer voor 
noodzakelijke reizen geldt, zijn de 
inloopspreekuren op locatie binnen 
de provincies Gelderland, Flevoland en 
Overijssel weer te bezoeken. Tijdens 
deze inloopspreekuren geven OV-
ambassadeurs senioren uitleg over het 
reizen met trein en bus. 

Want reizen met het openbaar vervoer 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Om langer zelfstandig te kunnen reizen, 
bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers 
die ook 55+ zijn, de mogelijkheid om 
vragen over het openbaar vervoer te 
stellen.

Waar: Buurtkamer de Bothoven, 
Hoge Bothofstraat 49, Enschede
Wanneer: woensdag 1 december 2021
Hoe laat: 10.00 - 11.30 uur

Naast de fysieke inloopspreekuren kan 
men ook gebruik blijven maken van 
het telefonisch spreekuur. Op doorde-
weekse ochtenden en op enkele vaste 

middagen en avonden zitten OV-
ambassadeurs klaar om telefonisch 
of via beeldbellen OV-vragen te 
beantwoorden. 

HEEFT U VRAGEN OVER 
REIZEN MET HET OV? 
Maak dan gebruik van het telefonisch 
spreekuur en bel 038 - 303 70 10. 

Ma  t/m vr 10.00 - 12.00 uur 
Di  en do 13.30 - 15.00 uur 
Ma en wo 18.30 - 20.00 uur 

DE OV-AMBASSADEURS 
HELPEN U GRAAG OP WEG! 

Voor meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

CONTACTINFORMATIE 
OV-ambassadeurs 
p/a YMCA (uitvoerder project) 
Peterskampweg 12 , 8031 LK Zwolle 
tel. 038-454 01 30



 

Gezondheidscentrum Twekkelerveld 

Maanstraat 130                                                                                                                                                                                                      
G.J van Heekstraat 66 

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in manuele 
therapie, sportfysiotherapie,                                                                                                                                                                                                                                                                 
dry needling en groepsbehandeling COPD 
en claudicatio intermittens 

Tel: 053 4358992                                                                                                                                                                                                                              
www.fysio-debleek.nl 

 

                                                                                                                                                                

Merkvlakken en
tekstvlakkenMerkvlakken en
tekstvlakken

Uw bankzaken regelen
wanneer het u uitkomt!
Dat is ons idee.

Vanaf 1 maart kunt u op elke werkdag tot 20.00 uur

contact opnemen met ons. U kunt, waar en 

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze 

adviseurs via uw webcam, online een afspraak 

plannen of binnenlopen op één van onze kantoren. 

Zo regelt u snel en slim uw bankzaken, op het 

moment dat het u het beste uitkomt.

Maak nu een afspraak via rabobank.nl/enschede-haaksbergen
of bel (053) 488 58 85

Rabobank. Een bank met ideeën.

Nu elke werkdag tot 20.00 uur open
voor het regelen van al uw bankzaken.

Schoonheidssalon 
                     Wo-Men

NIEUW IN ENSCHEDE
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men

 
SUPER OPENINGSAANBIEDING!

 
PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

  
EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING 

EEN HAND- OF VOET VERZORGINGSBEHANDELING
GRATIS IN DE MAAND NOVEMBER.

 
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

 
openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00
(Behandelingen zijn s'avonds ook mogelijk)

zaterdags  van  9.00 tot 13.00

 
Schoonheidssalon Wo-Men

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat)
7521 GR Enschede

053-4333798053-4333798
06-38295171

info@schoonheidssalonwo-men.nl
 

www.schoonheidssalonwo-men.nl

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

Even tijd voor uzelf

U kunt bij schoonheids- en pedicuresalon Wo-Men terecht voor:
 - Gezichtsbehandelingen
 - Manicure
 - Pedicure (ook diabetische voet en pedicuren aan huis!)
 - Harsbehandelingen
 - Uw Bruidsmake-up
Neem eens een kijkje op onze website of belt u gerust voor informatie

Attentie!! Acne modellen gezocht voor acne specialisatie!!
Voor meer informatie kunt u bellen of een mail sturen 

naar Schoonheidssalon Wo-Men.

Draakstraat 3 (zijstraat maanstraat) • 7521 GR  Enschede
053 - 433 37 98 • 06 - 38 29 51 71

Electro Technisch Installatie Bureau

Pijlhovestraat 43
7521 VS  Enschede
Tel. 053 - 435 89 74

* Elektrotechniek
* NEN 3140 keuringen
* Datanetwerken
* Inbraakbeveiliging
* Kamerabewaking

Waar Lekker eten

    nog betaalbaa
r is!

- eetcafe de fusting -
,

Maandag gesloten
groepen > 40 personen

Afhalen mogelijk

Hengelosestraat 281, Enschede
053 430 4321
info@defusting.nlwww.defusting.nl

Eetcafé
De Fusting

Sinds 1998

Weekhap

€ 10,95
kom

lunchen!
v.a. 12.00 uur

Adv Eetcafe De Fusting 130x95.indd   1Adv Eetcafe De Fusting 130x95.indd   1 04-10-2021   21:1204-10-2021   21:12

Schietbaanweg 18 - 7521 DB Enschede - T: 053 - 435 81 14 - M: 06 - 53463 506 - www.auto-maikel.nl

LENTESHOW BIJ PIEST
De grootste fietsenshow in de regio!

De Gazelle Orange Innergy is de meest 
elegante electrische fiets met gesloten ket-
tingkast, 8 versnellingen & trapbekrachtiging! 
Eenvoudig te bedienen, digitale display.
Altijd fietsen met de juiste mate van trap-
bekrachtiging. 8 Versnellingen Shimano Nex-
us met rollerbrakes en cooling disks. Moderne 
Lithium-ion accu, actieradius 50-75 km.
VAN 2199.- NU MINIMALE INRUIL 350.- 
AKTIEPRIJS 1849.- OP = OP !

1849
De ION RX+ is de nummer 1 elektrische fiets met 
uitneembare accu. Dankzij de nieuwste 36 Volt Li-ION 
accu heeft de fiets 40% meer actieradius, tot wel 100 
km! De Power Assist Module geeft extra vermogen via 
de handige gashendel, ideaal bij het in- en uitparker-
en! Met Shimano Nexus 8 versnellingen. Geïntegreerd 
slot in het frame voor extra diefstalpreventie. Kortom, 
een hoogwaardige fiets waarop je kunt vertrouwen!

2549

NIEUW 

LENTESHOW
PRIJS

699

PRIJSPAKKER BATAVUS MAMBO
De Batavus Mambo Spring is zeer sportief en trendy. Een echte alleskunner. 
Zeer compleet met 8 versnellingen Shimano Nexus, rollerbrakes en naaf-
dynamo met automatische verlichting. Exclusieve verende voorvork, verende 
zadelpen & verstelbare stuurpen. Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding! Met 
Center Parcs cadeaubon twv 150,- euro! BATAVUS 799.- LENTEKORTING 100.-

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

Olieslagweg 82  7521 JE ENSCHEDE 
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

Grote Beerstraat 92 - 7521 XL Enschede
Tel. 053 - 7505120 Mob. 06 - 12150899
K.v.K. nr. 08212128

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

Eetcafé de Fusting

Hengelosestraat 281
7521 AD Enschede
Tel: 053-430 43 21

Eetcafé de Fusting 
Down Town

Zuiderhagen 16/18
7511 GL Enschede
Tel: 053-436 77 87

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

Er is weer plek voor de fi tness groep
op maandag en donderdagavond!!!!!!!!!!!!!!!

U kunt zich aanmelden per telefoon of gewoon 
even gezellig langs komen op de praktijk!!!

Tevens is er ook plek voor de senioren gym
elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur

in speeltuin de Wester.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden per telefoon
of op de praktijk en anders gewoon

op dinsdagmiddag in de Wester.

TELEFOON: 053 - 4787539
WWW.FYSIO-TWEK.NL   E-MAIL: TWEK@KPNPLANET.NL

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
PIEST - OLIESLAGWEG  

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

ASUS 15,6” NOTEBOOK 
Kwaliteit notebook van Asus met AMD E350 
1,6 Ghz processor, 15,6” Inch breedbeeld LED 
scherm, 4096 Mb werkgeheugen, 320 Gb Hard-
disk. ATI Radeon 512 Mb, WLAN, geheugenkaart- 
lezer en webcam. Window 
7 Home Premium.
MET 2 JAAR PICK-UP
& RETURN GARANTIE

LG 119 CM FULL HD LED TV
Volledig Full HD 1080p LED TV voor een absolute 
stuntprijs!  Ultraplat ontwerp met TrueMotion 
100Hz voor een perfect beeld bij snel bewegende 
beelden. Grote contrast
verhouding, 4 x HDMI,
Simplink en USB 2.0.

SAMSUNG 1400T WASMACHINE 
Volelektronische 1400 toeren wasmachine met 
6 kg. inhoud en RVS trommel. Veel speciale 
wasprogramma’s, timer voor startuitstel en 
 resttijdindicatie. VAN 499.- NU 299.-

BAUKNECHT ONDERBOUW VAATWASSER 
Onderbouw vaatwasser met RVS paneel, deur 
en plint. 3 Temperaturen en 3 programma’s waar-
onder halve belading. Met waterstop en starttijd-
uitstel. VAN 829.- NU STUNTPRIJS 399.-

449 699

PRIJSPAKKER

119 CM

47LE5510

FULL HD 100 Hz

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

15,6”
39,6 cm LED breedbeeld 4096 MB

320 GB

TIMER

1400
TOEREN

WF8604 299 399
OP = OP

GSF7550IN

Halve belading

RVS
STUNT

Nieuwbouw - Onderhoud 
Verbouw - Renovatie

VERF - GLAS - BEHANG

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

• Plaatsen H.R.++ glas

• Vernieuwen houten kozijnen,
 deuren en ramen

Olieslagweg 128G  7521 JG ENSCHEDE 
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

Grote Beerstraat 92 - 7521 XL Enschede
Tel. 053 - 7505120 Mob. 06 - 12150899
K.v.K. nr. 08212128

DAK LEK?
Ook voor dakpannen,

zinkwerk en 
schoorsteenvegen

Voor particulier en bedrijf

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
A.N.M. VAN DER MEULEN

G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

GEWONE LOGO GETRACED MET 256 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX
LOGO 2

LOGO 1 ORIGINEEL

ook voor fi tness (onder begeleiding) en valpreventie 

Er is weer plek voor de fi tness groep
op maandag en donderdagavond!!!!!!!!!!!!!!!

U kunt zich aanmelden per telefoon of gewoon 
even gezellig langs komen op de praktijk!!!

Tevens is er ook plek voor de senioren gym
elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur

in speeltuin de Wester.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden per telefoon
of op de praktijk en anders gewoon

op dinsdagmiddag in de Wester.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en bovenal 
een gezond en goed verzekerd 2012 toe!

TELEFOON: 053 - 4787539
WWW.FYSIO-TWEK.NL   E-MAIL: TWEK@KPNPLANET.NL

BIJZONDERE BIJSTAND 
MEDISCHE KOSTEN 
VERDWIJNT  
GARANTVERZEKERING 
MENZIS VERGOEDT 
MEESTE KOSTEN

VOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN

BESPARING GEMIDDELD €100,- PER JAAR

VERGOEDINGEN IN 2012 FLINK UITGEBREID

>>

BEL 053 - 481 7800 OF KIJK OP 
WWW.GEZONDVERZEKERD.NL OF U IN AANMERKING KOMT

BOENSMA IJZERWAREN  online vuurwerk winkel

UW VUURWERK SPECIALIST

G.J. van Heekstraat 101
Tel. 053 - 435 03 73
www.boensma-ijzerwaren.nl

OPENIN G STIJDEN
 
29-12-2010  8.30 - 18.00 uur
30 - 12 - 2010  8.30 - 18.00 uur
31 - 12 - 2010  8.30 - zolang de   
  voorraad strekt

nu ook te bestellen via: www.boensma-vuurwerk.nl

UW EN D EALER

MAIKEL
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Auto Maikel
Zie ook onze website www.automaikel.nl

Schietbaanweg 18 7521 DB Enschede
alle auto’s worden geleverd incl nieuwe APK

inruil en �nanciering mogelijk 
Tel 053-4358114/ 0653463506 

LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

Auto maikel gaat helemaal los  
in december en geeft daarbij een  

VAKANTIE  CHEQUE KA DO!

Luxe vakantie in 14 verschillende landen voor 4 tot 7 overnachtingen  
voor 2 pers. deze aktie geldt voor de hele maand december.*

* Vraag naar de voorwaarden.

DECEMBER KA DO MAAN D!

www.dekunstgebitmakerij.nl

G. J. van Heekstraat 408 7521 EN Enschede 

info@dekunstgebitmakerij.nl

Is uw kunstgebit gebroken of is er een tand uit? 

Bel dan direct  06 - 38 66 20 99 

Of kom naar het tandtechnisch laboratorium!

“Vanaf nu kunt u 

ook voor een 

nieuwe prothese 

bij ons terecht!”

Voor advies, reparatie en correctie van uw prothese

“Meer dan 38 jaar ervaring
 in de tandtechniek”

 ma t/m vrij 8:00 - 20:00 uur op afspraak!
Olieslagweg 89       0612707522
www.go-fietsservice.nl

 Jouw buurtfietsenmaker op 't Twekkelerveld!

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u 
culinair verrassen. Laten genieten van gemak… met onze 
keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 5 van deze maaltijden 
kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.  
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten 
   en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Dat smaakt naar meer toch?

Eet u natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? 
Ook dat kan. Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 
0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze.  Vermeld bij de 
bestelling actiecode 202-SCEN0921. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2021. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.



Jonghuis Advies is per 1 november 
verhuisd naar een kantoorgebouw aan 
de Rigtersbleek-Aalten. Dit vanwege 
de groei van Jonghuis Advies, waarbij 
er behoefte was aan meer ruimte 
en die hebben zij snel gevonden in 
het bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Rigtersbleek-Aalten (nummer 4). 

Jonghuis Advies is dé specialist in 
Enschede op het gebied van energie 
(contracten) voor zowel  de particulier als 
voor de zakelijke markt.

De oorsprong van de oprichter van 
Jonghuis Advies ligt op het Twekkelerveld 
en er zijn al vele wijkbewoners die de 
afgelopen periode goed advies en hulp 
hebben ontvangen van Jonghuis Advies. 
De huidige situatie in de energiemarkt 
veroorzaakt veel onrust en veel 
onduidelijkheden. 

Met een professioneel en ervaren team 
van professionals is Jonghuis Advies zeer 
goed in staat om particulieren en bedrijven 
te ondersteunen bij deze onzekerheden 
en met alternatieven, oplossingen en 
betaalbare energiecontracten te komen, 
allen in het belang van de klant. 

Tevens neemt Jonghuis Advies vanuit 
sociaal oogpunt haar verantwoordelijk-
heden om particulieren en bedrijven, die 
tevens in deze periode in de problemen 
zijn gekomen, te ondersteunen

Zit u als particulier of bedrijf met (extreme) 
verhogingen van uw energiepakket? 
Aarzel dan niet om contact op te 
nemen met Jonghuis Advies. Zij zullen 
telefonisch, bij u aan huis of bij uw bedrijf 
u graag van advies voorzien. 

Uiteraard is een adviesgesprek bij 
Jonghuis Advies aan de Rigtersbleek-
Aalten ook mogelijk.

Buiten advies omtrent uw energie-
contract geeft Jonghuis Advies ook 
advies in het kader van verduurzaming. 
Hierbij kunt u geïnformeerd en 
geadviseerd worden met betrekking tot 
zonnepanelen, isolatie, laadpalen en 
hybride warmtepompen. 

Neem contact op met Jonghuis Advies 
als u met (extreme) verhogingen te 
maken heeft, u een analyse van uw 
contract wilt hebben en/of benieuwd 
ben naar de mogelijkheden op het gebied 
van verduurzaming. Een afspraak is zo 
gemaakt!

Voor nieuwe klanten van  Twekkelerveld, 
in de maanden november en december, 

ontvangt u van Jonghuis Advies een 
vlaaientegoedbon van Multivlaai.  Deze 
ontvangt u al bij een nieuw energie-
contract of een duurzame maatregel in 
of aan uw huis.

JONGHUIS ADVIES BV
Rigtersbeek- Aalten nr 4 
tel nr 053-3031620 of 
06 20400459 (Erwin Agterhuis) 

Mailen kan natuurlijk ook naar: 
info@jonghuisadvies.nl

Wij zijn de Parochiële Caritas Instelling 
(PCI) van Enschede. Vanouds is de 
PCI of Caritas bedoeld om mensen die 
(acute) financiële hulp nodig hebben, een 
helpende hand te bieden.

WAT DOEN WIJ?
Inwoners van Enschede die tijdelijk in 
een moeilijke situatie verkeren, kunnen 

bij ons terecht voor directe (beperkte) 
noodhulpvragen. Vrijwilligers staan klaar 
om u te helpen:
• Luisteren naar uw probleem
• Adviseren en doorverwijzen
• Tijdelijke materiële hulp, bijvoorbeeld 

boodschappen
• Contact leggen voor een pastoraal 

gesprek

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?
Zoekt u hulp? Of zoekt u hulp voor 
iemand anders? Stuur een bericht naar 
secretaris@caritasenschede.nl. U krijgt 
zo snel mogelijk een reactie.

U kunt ook contact opnemen met de 
hulptelefoon op werkdagen van 18.00-
21.00 uur: 06 - 38 76 50 54. 

Een boodschap inspreken kan ook, dan 
wordt u teruggebeld.

Kijk voor meer informatie op:
www.caritasenschede.nl

Fysiotherapie de Bleek: Manuele Therapie

Nieuw in de wijk: Jonghuis Advies BV

Koelkast leeg en leefgeld op?

Pijn in je rug, pijn in je nek, je schoenen 
niet meer kunnen strikken en in 
de nacht wakker worden van stijve 
gewrichten… herkenbaar? Er is een 
klacht ontstaan in de wervelkolom of 
ledematen doordat gewrichten niet 
goed meer werken. Met behulp van 
manuele therapie kan de stoornis van 
de gewrichten worden verminderd of 
verholpen.

Een manueel therapeut is een 
fysiotherapeut die na zijn opleiding 
voor fysiotherapie een opleiding voor 
manuele therapie heeft gevolgd. 
Daarmee heeft hij extra kennis 
opgedaan van de bewegings-
mogelijkheden van het lichaam en in 
het bijzonder van de wervelkolom

KLACHTEN
De effecten van manuele therapie 
zijn vaak direct merkbaar: u voelt een 
verbetering van de bewegingsvrijheid 
en een afname van pijn. Voorbeelden 
van klachten die een manueel 
therapeut kan behandelen:

• Hoofd- en nekpijn in combinatie 
met het slecht kunnen bewegen van 
de wervelkolom

• Nek- en schouderklachten met 
uitstraling naar de armen

• Lage rugklachten, al dan niet met 
uitstraling naar de benen

• Hoge rugklachten, al dan niet in 
combinatie met rib- en borstpijn

• Duizeligheid bij het bewegen van de 
nek

• Kaakklachten, al dan niet in 
combinatie met nekklachten

• Heupklachten

DOEL
Het doel van manuele therapie is 
enerzijds het beter laten functioneren 
van de gewrichten en anderzijds 
het verbeteren van houding en 
bewegingen. Hiervoor gebruikt 
de manueel therapeut een aantal 
specifieke technieken die in de 
gewrichten kunnen worden toegepast. 

MAAR WAT KUNT U ZELF DOEN OM 
RUGKLACHTEN TEGEN TE GAAN OF TE 
VERMINDEREN? 
Als u rugklachten heeft is het belangrijk 
om te blijven bewegen om stijfheid te 
voorkomen, denk hierbij aan fietsen of 
wandelen. Helpt het bovengenoemde 
niet bij u? Neemt u dan contact op 
met onze manueel therapeuten Jarno 

Scherphof en Elisa Noordhoek, zij 
kunnen u adviseren of verder helpen 
door middel van de meest recente 
behandelmethodes. 

FYSIOTHERAPIE DE BLEEK
Telefoon: 053-4358992
E-mail: info@fysio-debleek.nl
Website: www.fysio-debleek.nl
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Denk je er over na om een show te bezoeken in ons theater, of wil je zelf een 
feest organiseren maar heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

GRATIS PARKEREN

Rigtersbleek-Zandvoort 10 (zaal 0.11), 7521 BE Enschede, 06-24589331
info@mystiektheater.nl

dinsdag 9 november 2021 20:00 uur
VERBORGEN THEATER: 
ROEL C. VERBURG: ROCK ‘N’ ROLL
In zijn derde theatershow Rock ’n 
Roll brengt Roel C. Verburg, behalve 
nog meer nieuwe grappige liedjes, 
ook verhalen uit de rockgeschiedenis 
en vergelijkt die met zijn eigen leven 
‘on the road’. Beduidend minder 
sensationeel, maar nog steeds Rock ’n 
Roll”

vrijdag 12 november 2021 19:30 uur
VROEG ZAT
VroegZat brengt het nachtleven terug 
naar de avond! Evenveel feest, maar 
eerder op de avond (19.30 tot 00.00 
uur!) en dus op een normale tijd naar 
bed waardoor je de volgende dag 
gewoon fit bent. Win-win.

zaterdag 13 november 2021 19:30 uur
HORROR MOVIE SHOW – 
UITVERKOCHT –
Als jij ook smult van dans, drama 
en diner met een glimlach, dan is de 
Horror Movie Show echt wat voor jou! 
De show biedt je dan een avondvullend 
programma met een tocht door het 
spannende labyrint en geweldig 
entertainment.

vrijdag 19 november 2021 20:30 uur 
DE TOR ON TOUR: CORRIE VAN 
BINSBERGEN’S PLAYSTATION
DE TOR ON TOUR
Gitariste/componiste Corrie van 
Binsbergen gaat zich helemaal 
toeleggen op het componeren. Door 
corona werd haar ‘afscheidstournee’ 
afgeblazen, maar vanavond laat ze 
nog even flink van zich horen met haar 
superband Playstation.

zaterdag 20 november 2021 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW – 
UITVERKOCHT –

Hoeveel onheilspellende gebeurtenis-
sen kun jij aan? Kom naar de House 
of Horror dinnershow van het 
Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt”†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld!...

zondag 21 november 2021 15:30 uur
NIXTIEK: T-99
Vrienden van NiX presenteert : T-99 
DUS JIJ HEBT NOG NOOIT GEHOORD 
VAN T-99 ?? Nee, ik heb het niet over 
een TANK, ik heb het niet over TECHNO 
en zeker niet over TESTOSTERON-
BOOSTERS. Ik heb het over die 
verdomde ROCK ‘N ROLL, over ROOTS, 
BLUES, COUNTRY, ROCKABILLY, SURF 
en verkoop je SOUL maar aan de 
duivel-muziek. Ik heb het over echte 
liedjes voor echte mensen.

vrijdag 26 november 2021 19:30 uur
VROEG ZAT
VroegZat brengt het nachtleven terug 
naar de avond! Evenveel feest, maar 
eerder op de avond (19.30 tot 00.00 
uur!) en dus op een normale tijd naar 
bed waardoor je de volgende dag 
gewoon fit bent. Win-win.

zondag 28 november 2021 16:00 uur
CRAZY SUNDAY AFTERNOON MET 
HENK & THE CRAZY JAZZMAN EN 
JOKE TROMP
Henk en The Crazy Jazz man en Joke 
Tromp Wist je dat”.. Eigenaar van het 
Mystiek Theater Henk Bakker was 
voordat hij bij het theater begon, 
meer dan 20 jaar de drummer van 
de dixielandband The Hodge Podge 
Stompers uit Enschede. Zo nu en dan 
kruipt het bloed waar het niet gaan 

kan en zoekt hij de beste muzikanten 
om lekker samen te musiceren. 

vrijdag 3 december 2021 20:30 uur
TOR ON TOUR: HENK KRAAIJEVELD EN 
JAZZKOOR ENSCHEDE
DE TOR ON TOUR
Bekroonde jazzvocalist en songwriter 
Henk Kraaijeveld ontwapent zijn 
publiek met zijn warme stem en 
charmante podiumpersoonlijkheid. De 
zanger brengt meeslepende muziek 
met sterke poëtische teksten en 
verrassende improvisaties waarin het 
vertellen van verhalen centraal staat. 
In dit concert werkt hij samen met het 
Jazzkoor Enschede, waarvoor hij ook 
een aantal speciale arrangementen 
schreef.

zaterdag 4 december 2021 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
DE GRIEZELIG GEZELLIGE DINNER-
SHOW Hoeveel onheilspellende 
gebeurtenissen kun jij aan? Kom naar 
de House of Horror dinnershow van 
het Mystiek Theater in Enschede en 
ontdek het zelf. VAN BALZAAL NAAR 
SCHEMERWERELD De House of 
Horror Show begint in de luxe balzaal 
van het Mystiek Theater, waar je 
wordt”†bediend door humoristische 
typetjes. Dat verandert al gauw, als al 
het fijns ineens om wordt getoverd in 
een duistere schemerwereld!

vrijdag 10 december 2021 18:00 uur
HEERLIJKE TAPAS MET 
DE ZINGENDE OBERS
Heb je zin om met je vriend, vriendin, 
man, vrouw, zoon, dochter, buurvrouw, 
collega, noem maar op, gezellig uit 
eten te gaan en wil je wel wat anders 
dan zomaar een restaurant? Heerlijke 
diverse gerechten en elke keer weer 
anders? Laat je simpelweg verrassen” 
Eet dan lekker een avondje waarbij De 
Zingende Obers alles verzorgen.

zaterdag 11 december 2021 17:00 uur
BESLOTEN FEEST!
Deze avond is Mystiek afgehuurd voor 
een besloten feest. Bij ons is alles 
mogelijk en we denken graag met je 
mee. Geen wens of verzoek is ons te 
gek en we zullen er dan ook alles aan 
doen om jouw wensen te vervullen. 
Op onze professionele locatie is alles 
aanwezig: de benodigde apparatuur, 
eten, drinken en een top sfeer.

zondag 12 december 2021 16:00 uur
CRAZY SUNDAY MET ST. JOHN’S 
FAMILY EN INDEEDS
Een heerlijke zondagmiddag met St. 
John’s Family & Indeeds Real Old 
Soul from the sixties!, daar staan de 
11 muzikanten van St. John’s Family 
graag voor op de bühne. Deze soulband 
is ontstaan in de jaren zestig in 
Enschede. Behalve uit de ritmesectie 
bestaat de St. John’s Family uit een 
5-koppige blazerssectie en de beste 
soulzanger, een kruising tussen James 
Brown en Otis Redding.

dinsdag 14 december 2021 20:00 uur
’T VERBORGEN THEATER
Meer info volgt

woensdag 15 december 2021 17:00 uur
BESLOTEN FEEST!
Deze avond is Mystiek afgehuurd voor 
een besloten feest. Bij ons is alles 
mogelijk en we denken graag met je 
mee. Geen wens of verzoek is ons te 
gek en we zullen er dan ook alles aan 
doen om jouw wensen te vervullen. 
Op onze professionele locatie is alles 
aanwezig: de benodigde apparatuur, 
eten, drinken en een top sfeer.

Programma Mystiek Theater

Kleinschalige verloskundige zorg en echografie
in Enschede e.o.

Samen maken we 
een plan over hoe 
je de periode van 
zwangerschap tot 

en met 
kraamperiode 

positief tegemoet 
kunt gaan!

Al vanaf 8 weken kun 
je terecht voor een

vroege echo.
Dit wordt niet vergoed 

door de 
zorgverzekeraars maar 

bieden wij kosteloos 
aan voor onze cliënten.

Rigtersbleek (hoofdlocatie)
Fysio de Bleek 
G.J. van Heekstraat 66 
7521 EH Enschede

info@catoverloskundigen.nl

Gezondheidscentrum
Roombeek
Roomweg 180
7523 BT Enschede

Servicecentrum Noord 
Centrum voor Jeugd en 
Gezin Zaanstraat 12
7523 HC Enschede

Ben je onder begeleiding van 
de gynaecoloog tijdens de 

zwangerschap?
Ook dan heb je een 

verloskundige nodig die je 
begeleid in de kraamperiode.
Je kunt je al aanmelden tijdens 

de zwangerschap.

06 – 123 129 90
Indien geen spoed of ongerustheid:
bel tijdens het telefonisch spreekuur
op werkdagen tussen 14.00 - 15.00 uur

Daniela Congiu

De enige praktijk in Enschede waar je max. 2 verloskundigen ziet tijdens de gehele zwangerschap.

Ga naar www.catoverloskundigen.nl/aanmelden om je aan te melden!

SIV/o 
HAi. 

ALLEEN OP AFSPRAAK 
(DINSDAG EN DONDERDAG AVOND 
OP AFSPRAAK GEOPEND) 

KNIPPEN € 13,00

T/M 12JAAR € 9,9s
KLEUREN VANAF€ 26,oo

Ç().lo/;\ G.J. VAN HEEKSTRAAT 342
1/;\9()_/;\9

.,_ ___ _,,, 7521 EM ENSCHEDE
Ac0tero""' < 

TEL: 053 8513168 

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN EN ACTIES 

De zonnebloem 
vraagt vrijwilligers 

Twekkelerveld

Burger en overheid komen dichter bij 
elkaar door Agenda van de Stad 
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Voor alle scholen in Enschede Noord 
vond afgelopen donderdag de 
inspiratiesessie Gezond en Gelukkig 
plaats in de Paulusschool. De 
aanwezigen lieten zich informeren 
en praatten mee over de thema’s 
rondkomen met je inkomen, 
taalvaardigheid en een gezonde 
leefstijl. Drie thema’s die vaak 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. 

Op elke school loopt men wel eens 
aan tegen een ouder die de taal niet 
vaardig is. Ook is het niet voor ieder 
gezin vanzelfsprekend om over genoeg 
geld te beschikken om kinderen deel 
te laten nemen aan activiteiten die de 
school organiseert. Maar hoe ga je daar 
als professional mee om? Waar kun 
je ouders naartoe doorverwijzen? En 
hoe ga je het gesprek aan over moeilijk 
bespreekbare onderwerpen? Tal van 
vragen waar basisscholen regelmatig 
mee worstelen. 

INTERESSANT PROGRAMMA
De bijeenkomst werd afgetrapt met een 
voorstelling door Rob Mortze van Nieuw 

Begin Enschede (NBE). Op inspirerende 
wijze nam hij de aanwezigen mee in de 
wereld waarin het niet vanzelfsprekend 
is om genoeg geld te hebben of de taal 
goed te beheersen. 

Vervolgens nam Maaike van Dartel 
van Sportaal de deelnemers mee in 
de wereld van gezonde leefstijl. Veel 
kinderen hebben namelijk te kampen 
met overgewicht. Maar wat is een 
gezonde leefstijl eigenlijk en hoe ga je 
het gesprek aan over gezond gedrag 
met een kind of ouder? Maaike zette 

met de aanwezigen de eerste stap. 
Tot slot werd er door Sanne Klaassen 
en Agnes Eshuis gesproken over 
het belang van taalvaardigheid en 
rondkomen met je inkomen.

INFORMATIEMARKT EN 
GEZONDE SNACKS
De aanwezigen konden na afloop in 
de vorm van een informatiemarkt in 
gesprek met onder andere Stichting 
Leergeld, het wijkteam, GGD/
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Alifa. 
Onder het genot van gezonde hapjes 

en een drankje, verzorgd door de 
het lunchteam ’t Proathuus, sloten 
de aanwezigen de informatieve 
bijeenkomst af. 

De bijeenkomst zorgde voor de nodige 
positieve reacties. De organisatie en 
deelnemers kijken dan ook terug op 
een informatieve en inspirerende 
bijeenkomst. De bijeenkomst werd 
gehouden als pilot. Nu wordt er 
bekeken of het concept vaker gehouden 
gaat worden in stadsdeel Noord en/of 
in andere stadsdelen. 

Themabijeenkomst Gezond en Gelukkig

Enschedese Philatelisten Vereniging 
heeft nieuwe locatie  

De Enschedese Philatelisten Vereni-
ging (EPV) heeft in het gebouw 
van Speeltuin ’t Heelal een nieuwe 
vergaderruimte voor de maandelijkse 
bijeenkomsten gevonden.

De E.P.V. moest vertrekken uit het 
gebouw van de Postduivenvereniging 
waar zij vele jaren maandelijks bijeen 
kwamen. Het gebouw werd verkocht, 
en na een snelle actie van het bestuur 
konden wij terecht bij ’t Heelal.

Het bestuur van de E.P.V, is erg blij 
met deze mooie , ruime en gezellige 

accommodatie op het Twekkelerveld 
en zij hoopt hier nog vele jaren te 
mogen blijven vergaderen op de 4e 
maandagavond van de maand.

Misschien zijn er in onze wijk nog 
verzamelaars die denken” hé dat is 
mooi dichtbij” U bent van harte welkom, 
er wordt op deze avonden niet alleen 
vergaderd, maar er kan ook geruild 
worden en er zijn een 2 tal veilingen 
met EPV kavels en eigen ingebrachte 
postzegel spullen die op deze avonden 
van eigenaar verwisselen”!

Er is koffie en andere drankjes zijn 
te verkrijgen voor zeer aangename 
prijzen. Nederlandse nieuwtjes op 
postzegelgebied zijn hier ook aan te 
schaffen via Henk Kölner van Post NL/ 
Collect Club.

Dus met andere woorden U bent meer 
dan welkom op onze Verenigingsavond 
in ’t Heelal op 25 oktober,  22 november 
en 20 december (de date voor 2021).

Wilt U meer weten dan kunt u ook 
Uw vraag stellen via de mail: epv-
enschede@ziggo.nl of kijk op www.

enschedese-philatelisten-vereniging.nl
Hopelijk tot ziens!

Gerard Stegeman
Secretaris EPV

Burger en overheid komen dichter bij 
elkaar door Agenda van de Stad 

Het project gaat inwoners van Enschede 
en Hengelo meer betrekken bij actuele 
en lokale thema’s. Zo komen burgers en 
de lokale politiek dichter bij elkaar. Met 
Agenda van de Stad worden de meest 
actuele thema’s verkleind, verduidelijkt 
en naar de burger gebracht. 

In de politiek wordt voortdurend 
gesproken over grote thema’s, neem 
bijvoorbeeld de discussie over het 
aanpakken van de klimaatverandering. 
De keuzes die daar vervolgens voor 
gemaakt worden, zijn soms lastig te 
vertalen naar alledaagse praktijken. 
Hoe moet je als burger omgaan met 
die veranderingen en waar kun je 
terecht met praktische vragen? Het 
project Agenda van de Stad wil juist 
daarin ondersteunen. De meest actuele 
thema’s worden op unieke manieren 

naar de burger gebracht. 

De Bibliotheek Enschede en de 
Bibliotheek Hengelo werken samen 
met omroep 1Twente om inwoners van 
de beide steden verder te helpen. Door 
activiteiten aan te bieden en verschillende 
informatiebronnen beschikbaar te 
stellen, kan nu elke burger informatie 
vinden over een actueel thema. 

INFORMATIE OP MAAT 
Elk mens is uniek, met Agenda van de Stad 
wordt ingespeeld op die verschillen zodat 
iedereen antwoorden kan vinden. En dat 
is belangrijk, volgens Marcel Bok. Hij is 
één van de uitvoerders van het project en 
programmacoördinator bij de Bibliotheek 
Enschede: “We willen iedereen 
voorzien van relevante informatie. 
Ontmoeting is daarin voor ons één van 

de belangrijkste sleutelwoorden. Door 
verschillende perspectieven te bekijken 
leer je beter te begrijpen en te duiden. 
De samenwerking tussen de Bibliotheek 
Hengelo en 1Twente is hierin voor ons 
van grote meerwaarde; als we met z’n 
allen bouwen aan een project waarin we 
elke inwoner voorzien van informatie, 
helpen we nog meer mensen.”

IN DE BIBLIOTHEEK 
Het project blijft voorlopig een zichtbaar 
item in de deelnemende bibliotheken. 
Peter Bonekamp van de Bibliotheek 
Hengelo vertelt hier het volgende 
over: “Inwoners van Hengelo en 
Enschede kunnen bijvoorbeeld een 
kijkje nemen bij één van onze exposities 
rondom duurzaamheid of op zaterdag 
binnenwandelen bij het energieloket 
voor informatie op maat. Of neem deel 

aan een lezing of spreekavond. Ook 
wegdromen bij een volledig ecologisch-
verantwoord dorpje vlak over de grens 
bestaat tot de mogelijkheden. Zo sluiten 
we aan bij elke behoefte.”

ENERGIETRANSITIE 
Het eerste thema van Agenda van 
de Stad is Energietransitie. Tot en 
met december 2021 worden burgers 
uitgedaagd meer te weten te komen over 
dit thema in één van de bibliotheken. 
Kom erachter wat plasticsoep te maken 
heeft met kwallen of laat je informeren 
tijdens een energiespreekuur. Bekijk 
alle activiteiten op de website van de 
Bibliotheek Enschede en de Bibliotheek 
Hengelo.



Bounce Valley zoekt kinderen en volwassenen 
voor foto- en videoshoot
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Het grootste airpark van Nederland 
zoekt modellen van jong tot oud die 
graag op de foto willen tijdens een 
fotoshoot in Bounce Valley Enschede. 
Het in de herfstvakantie geopende 
airpark is de eerste in Overijssel 
en is geschikt voor kinderen en 
volwassenen.

Foto- en videoshoot Woordvoerder 
Micha Reij: “Voor iedereen die al eens 
in de spotlight heeft willen staan en 
ons gloednieuwe airpark wilt testen, 
is dit de ultieme kans.” Tijdens de 
foto- en videoshoot worden er foto’s 
en filmpjes gemaakt op het airpark 
van ruim 1.000 vierkante meter, 
vol met allerlei spelelementen en 
competitieve onderdelen. “Wij hebben 
foto- en videomateriaal nodig voor 
onze marketing en communicatie. 
Het is natuurlijk het allerleukste om 
opnamen zoals deze te doen met 
onze bezoekers”, aldus Bounce Valley 

Enschede. De fotoshoot is op maandag 
15 november en start om 18:00, waarbij 
iedereen om maximaal 17:45 uur 
aanwezig moet zijn. 

De videoshoot is op donderdag 18 
november op diezelfde tijden.

AANMELDEN
De minimumleeftijd om je aan 
te melden is 6 jaar. Er is geen 
maximumleeftijd; “Wij zoeken zelfs 
volwassenen van alle leeftijden om 
deel te nemen” laat Bounce Valley 
Enschede weten. Opgeven kan via 
marketing@bouncevallery.nl of door 
op Facebook (@bouncevalleyenschede) 
een privebericht te sturen.

Geïnteresseerden moeten hun naam, 
leeftijd, mailadres en telefoonnummer 
meesturen. Tevens moeten ze 
aangeven voor welke dag/dagen ze 
zich opgeven en moet er een goede 
foto van top tot teen bij de aanmelding 
zitten. Iedereen die geselecteerd is 
krijgt maximaal maandag 8 november 
bericht. Micha Reij:“Als iemand op 9 
november geen bericht heeft gehad is 
die persoon helaas niet geselecteerd”.

Solar Team Twente is de winnaar van 
Solar Challenge Morocco 2021; een zware 
zonnerace over 2.500 kilometer door de 
woestijnen en het hooggebergte van het 
West-Afrikaanse land. In de slotetappe 
van vandaag kwam de leidende positie 
van het team met studenten van 
Hogeschool Saxion en Universiteit 
Twente niet meer in gevaar.  

Succesvolle innovaties leiden tot succes
In de afgelopen jaren werkte Solar Team 
Twente nauwgezet aan de ontwikkeling 
van een aantal componenten specifiek 
gebouwd voor de zonneauto. Daarbij 
werkte het studententeam samen met 
partners uit het bedrijfsleven. Juist die 
eigen ontwikkelde componenten bleken 
goud waard in Marokko.

Thijs Alberts, Electrical Engineer van Solar 
Team Twente: ‘‘Zo hebben we dit jaar 
een nieuwe, zelf ontworpen aandrijflijn 
in gebruik genomen, waaronder de 
motorcontroller JASMINE.’’ Dat geheime 
wapen bleek de sleutel tot het succes. 
‘‘Door te werken met componenten die 
nauwkeurig te configureren zijn op de 

specifieke eigenschappen van een auto 
op zonne-energie en de omstandigheden 
van de race hebben we hier een nagenoeg 
probleemloze wedstrijd kunnen rijden. 
Dit was een geweldige test voor de auto, 
en bovendien belangrijke winst voor 
de verdere ontwikkeling van elektrisch 
rijden met behulp van zonne-energie.’’

ZWARE RACE
Hoewel Solar Team Twente tijdens de race 
geen grote problemen kende, was het 
zeker geen gemakkelijke race. Thomas 
Jansink, raceleider: ’’De omstandigheden 
in Marokko waren zwaar en gevarieerd: 
in het Atlasgebergte moest RED Horizon, 
zoals de auto heet, stijgingspercentages 
van meer dan 12 procent overwinnen, 
zich een weg banen door drukke dorpen, 
de klappen door de hobbels van ruige 
onverharde wegen opvangen en het 
was ook zeker spannend om met de 
zonneauto door wadi’s gevuld met water 
te rijden. We zijn vooral kalm en nuchter 
gebleven, en samen gekeken hoe we dat 
het beste konden aanpakken. Dat heeft 
goed gewerkt.’’

De nieuwe ervaring - niet eerder werd 
er zo’n grote race tussen zonneauto’s 
op het Afrikaanse continent gehouden 
- vroeg flink wat improvisatie van het 
team. Colin van Laar, teamleider: ‘‘Toen 
in februari duidelijk werd dat we dit jaar 
niet naar Australië zouden gaan, was 
dat een flinke teleurstelling. We hebben 
er lang met z’n allen naar uit gekeken 
en naar toe gewerkt. Het was geweldig 
om te zien hoe we ons als team hebben 
opgericht om te blijven werken aan de 
auto. Gelukkig kwam toen de kans voorbij 
om in Marokko te racen. Die hebben we 
met beide handen aangegrepen en we 
hebben er alles aan gedaan om goed 
voorbereid aan de start te verschijnen. 
Die teamspirit van die periode heeft ons 
veel gebracht in de afgelopen dagen. 
We hebben keihard voor en met elkaar 
gewerkt om er een succesvolle race van 
te maken.’’

Solar Team Twente kwalificeerde zich 
op zondag 24 oktober middels een 
sprintrace als vierde voor race, die begon 
in kustplaats Agadir. Het Belgische 
Agoria Solar Team, dat verbonden is aan 

de universiteit van Leuven, hield tot het 
begin van de derde etappe op woensdag 
de koppositie, maar zag toen hoe Solar 
Team Twente de koppositie overnam, om 
vervolgens gestaag afstand te nemen 
van de concurrentie. In de laatste twee 
etappes, van Merzouga via Zagora terug 
naar Agadir, kwam de leidende positie 
niet meer in gevaar. Uiteindelijk eindigde 
Agoria Solar Team, dat twee jaar geleden 
nog de zonnerace in Australië won, als 
tweede.

ALTERNATIEF VOOR AUSTRALIË
Traditiegetrouw nemen de beste 
zonneauto’s ter wereld het tweejaarlijks 
tegen elkaar op in de Bridgestone World 
Solar Challenge in Australië. Vanwege 
COVID-19 kon die wedstrijd dit jaar niet 
doorgaan. Solar Challenge Morocco bleek 
een mooi alternatief. Colin van Laar: 
‘‘We zijn de organisatie heel dankbaar 
voor het houden van dit evenement, dat 
ons de kans gaf om onze zonneauto te 
testen tegen de beste teams ter wereld.’’

Solar Team Twente wint eerste editie 
Solar Challenge Morocco
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BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS
TWEKKELERVELD 
Alarmnummer 112
Politie / wijkagent / meldkamer
 0900 - 8844
Apotheek Twekkelerveld  4350371
Dierenambulance  0653421066
Dierenopvangcentrum  4323436
Gemeente Enschede / Noord  14053
Juridisch loket  0900-8020
Menzis  0882224040
Thuiszorg Livio (dag en nacht) 
(lokaal tarief)  0900-9200 
Regio taxi  0900-1814
Speeltuin ‘t Heelal  4319692
Speeltuin Kozakkenpark  4786428
Speeltuin de Wester  4356663
Burenhulpdienst 4778865

SPREEKUUR 
Wijkagent, Gemeente (openbare 
ruimte) en Woningcorporatie  
De Woonplaats en Domijn: 
elke donderdagmiddag 
13.00 - 15.00 uur
Poolsterstraat 30, 7521XG Enschede

NACHTDIENST APOTHEEK
Centrum Apotheek - Beltstraat 43A 
telefoon  053 - 431 4664

HUISARTSENPOST
Deze is te bereiken bij spoed-
gevallen: ‘s avonds, ‘s nachts,  
in het weekend en tijdens 
feestdagen voor patiënten 
uit de gemeente Enschede en 
Haaksbergen: Beltstraat 70, 7512 AA 
Enschede (t.o. Centrumapotheek)
17.00 - 08.00 uur  088 - 555 11 88

STORINGNUMMERS
Electriciteit / Gas 0800-9009
Kabel  0800-1884
Water  0800-0359
Thuiszorg Livio  0900-9200
Twente Milieu  0900-8520111
Woningcor. Domijn 0900-3350335
Woningcor. de Woonplaats 
 0900-9678
Woningstichting Ons Huis  4848900
Ziekenhuis M.S.T.  4872000
Zorgloket  4817900

KLACHTEN OF STORINGEN 
OPENBARE RUIMTES 4817600

OPENINGSTIJDEN BIEB
Bibliotheek Twekkelerveld
Zonstraat 1, 7521 HD Enschede
T 053 - 4309039, twekkelerveld@
bibliotheekenschede.nl
Maandag 12:00 - 15:30 uur
Dinsdag 09:30 - 15:30 uur
Woensdag 09:30 - 15:30 uur
Donderdag  09:30 - 15:30 uur
Vrijdag 12:00 - 15:30 uur
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Kosten lidmaatschap 
0-18 jaar: gratis 

Standaardabonnement: 
€ 4,00 per maand

Plusabonnement:  
€ 5,25 per maand

Computerspreekuur 
Elke laatste woensdag 
van de maand 
10.00 -12.00 uur

InformatieDMBE HEEFT HET MOEILIJK
Om maar met de deur in huis te vallen, 
we hebben het financieel moeilijk. Er 
komt een enorme investering op ons 
af want we vernieuwen het dak van 12 
bij 26 meter op 6 meter hoogte …. Dat is 
een behoorlijke hap uit de begroting. 
Onze verdiensten van optredens zijn 
ook behoorlijk teruggevallen, evenals de 
optredens van Espana Musica. 

De intocht van Sinterklaas krijgt waar-
schijnlijk ook een heel andere vorm en 
winkeliers zijn voorzichtig om Espa”a 
Musica in te huren. Zo ook het Sinterklaas 
comité die ook met de handen in het haar 
zit omdat de regels en vergunningen via 
de gemeente lopen en er op korte termijn 
niet erg veel duidelijkheid komt voor 
evenementen in Enschede.

DRUMFANFARE
Ja hoor, we zijn nog steeds druk aan 
het repeteren met de concertuitvoering 
van 18 december op een erg mooie 
locatie hier in Enschede met diverse 
verrassende verenigingen en niet alleen 
drumfanfares. Het programma heeft als 
thema filmmuziek met erg veel mooie 
muziekstukken en veel verrassende 
samenwerkingen tussen de diverse 
verenigingen. Houd dus de datum 18 
december in de gaten! Meer nieuws over 
de locatie komt in de volgende krant.

Ondertussen hebben een aantal ouders 
ook weer voor uitbreiding van hun 
gezinnen gezorgd en we hopen dat de 
kleintjes te zijner tijd ook de DMBE een 
warm hart toedragen net als hun ouders. 
De dirigent Marty van Seijen is een enkele 
keer afwezig i.v.m. vakantie maar het 
repeteren wordt perfect doorgezet met 
Pascal Lakenberg of Eric Blom. Zo blijft 
de continuïteit gewaarborgd.

STAGEBAND
Heeft even een korte vakantieperiode 
gehad en een aantal leden kunnen 
niet elke maandagavond aan de 
Bruggertstraat 48 i.v.m. hun werk of 
ziekte. Maar het enthousiasme is er niet 
minder om hoor want ook in een kleine 
bezetting blijft het erg gezellig met leuke 
muziek om te spelen onder leiding van 
Bennie Brouwer.

TWIRLSTERS
Die zijn weer hard aan het werk voor 
de concoursen en festivals. Of dat 
doorgang kan vinden is afhankelijk van 
de Coronamaatregelen. Maar ze zijn 
dus erg goed bezig om zowel individueel 
of als groep wat moois te laten zien. 
Op de dinsdagavond repeteren ze aan 
de Herculesstraat en als je zin hebt of 
nieuwsgierig bent, kom gerust kijken of 
zelfs meedoen!

OOSTER BLOASKAPEL
Ja die zijn ook weer met nieuwe 
muziek bezig ook vooral vanwege het 
komende carnaval maar ook zij hebben 
last van de corona maatregelen want 
niet elke carnavalsvereniging kan de 
evenementenvergunning krijgen om dit 
prachtige feest op poten te zetten.
Veel spelers van de Ooster Bloaskapel 
spelen met Espa”a Musica normaal 
gesproken ook mee in de sinterklaas-
optocht van Enschede maar ook dat 
staat nog niet vast in welke vorm de 
intocht kan plaatsvinden.

SPONSOR
Dit keer even geen sponsorpraatje want 
we hebben niets binnengekregen wat 
dat betreft aan tekst. Maar waarschijnlijk 
komt dat de volgende keer wel weer goed.
Ook graag sponsor worden van een 

vereniging die goed in de picture is en 
alles doet voor jong en oud om ze muziek 
te leren? Neem dan contact op via info@
dmbe.nl en dan krijgt U vanzelf een 
bericht terug en een uitnodiging om eens 
een praatje te komen maken. Velen zijn 
jullie al vooruitgegaan.

ZO MAAR WAT
De donkere dagen komen er weer aan 
maar ook veel gezellige dagen met 
kerstmis en oud en nieuw. Voor de één 
iets om oude herinneringen op te halen 
aan de mensen die hen zijn ontvallen 
en ook veel mooie herinneringen aan 
die mensen. Maar vooral gezelligheid 
opzoeken met je familie en vrienden om 
het leed te verzachten of om nieuwe 
herinneringen te maken voor latere 
tijden.

Maar blijf vooral gezond zodat jullie niet 
in herinnering terecht komen maar pal 
staan in het leven. Gezond blijven is nog 
steeds het motto in de soms best wel 
nare tijden.

Ik doot ‘t er veur.
Mooij

U KUNT HELPEN MET:

U VINDT ONS OP

Voedsel
Kleding

Speelgoed
Verzorgingsproducten

Iets extra’s voor de gezinnen



Nieuws van de wijkbudgetcommissie Twekkelerveld

Sinterklaas en pieten komen naar Twekkelerveld

Op 27 oktober was er weer een 
ouderwetse bijeenkomst van de 
Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld 
in de Melkweg.

Diverse aanvragen uit de wijk 
passeerden de revue en een groot 
aantal werden tijdens de vergadering 
goedgekeurd en kunnen onze financiële 
bijdrage tegemoetzien. 

Wij hopen dat onze ‘vriend’ corona geen 
roet in het eten zal gooien bij de komende 
plannen rond Sinterklaas en Kerst en 
niet te vergeten de Carnavals-optocht. 
Halloween is intussen alweer voorbij 
en elders in de krant zult u hiervan vast 
foto’s met verslagen vinden.

De Historische TET bus 38 kan ook weer 
met een beetje hulp van de commissie 
de weg op. Voor een gezellige stadsrit 
in Enschede is hij te huur. Kijk op www.
tetbus38.nl of via faceboek TETbus38 
voor informatie.

Met steun van de Budgetcommissie 
wordt een Kleine Buurtboomgaard met 
bankjes aangelegd naast de Melkweg 
speciaal om senioren een gezellig rust/
klets plekje te geven.

Een grote vernieuwing gaat met 
hulp van de Wijkbudgetcommissie 
plaatsvinden aan het speelterrein op 
het Mercuriusplein, prachtige duur-
zame speeltoestellen zullen vanaf 
volgend jaar voor veel langdurig speel-
plezier voor de kinderen van dit deel 
van onze wijk.

Waar mogelijk verlenen wij steun aan 
de bekende activiteiten in de wijk zoals 
Sinterklaas, Kerst en onze beroemde 
verlichte Carnavalsoptocht en andere 
Carnavalsactiviteiten.

Naast ‘t Proathuus zullen een aantal 
Moestuinbakken geplaatst worden 
en door vrijwilligers vanuit ‘t Proat-
huus en Samen Twekkelerveld worden 
ingericht en verzorgd. Ook de Wijk-
budgetcommissie wil hier graag aan 
bijdragen en hoopt t.z.t op een mooie 
oogst voor de buurtbewoners.

De jaarlijkse bijdrage voor levering 
van aardappels en uien aan onze 
minderbedeelde wijkbewoners zal ook 
weer kunnen worden gerealiseerd, met 
dit initiatief worden weer een aantal 
wijkbewoners blij gemaakt.

De Wijkbudgetcommissie zal in novem-
ber nog een keer bij elkaar komen en 
hoopt dan zeker nog nieuwe aanvragen 
te mogen beoordelen. 

Hopelijk is de stijging van het aantal 
Coronabesmettingen dan weer aan het 
teruglopen. De Wijkbudgetcommissie 
hoopt dat ook de bewoners van onze  
wijk Twekkelerveld hier hun steentje  

 
 
 
 

aan kunnen en willen bijdragen.
Aanvragen zoals altijd graag melden 
via de mail bij wijkbudgetaanvraag@
twekkelerview.nl

Intussen” namens Uw Wijkbudget-
commssie ... blijf gezond met z’n allen 
in deze onduidelijke tijden!

Sinterklaas en zijn hulppieten brengen 
ook dit jaar een bezoek aan onze wijk 
en wel op  zaterdag 27 november. 

Vanaf 13.00 uur worden de kinderen 
verwacht bij de loods aan de 
Steenbokstraat 35a (tegenover 
go-fietsservice) alwaar ze kunnen 
genieten van chocolademelk/ranja en 
wat lekkers erbij. Ook staat ze hier nog 
een kleine verrassing te wachten.

Circus Tijdgeest is hierbij ook aanwezig 
en sinterklaasmuziek mag natuurlijk 
niet ontbreken.

Om 14.00 uur maakt Sinterklaas met 
zijn hulppieten hier zijn opwachting 
en vandaar zal de stoet richting het 

winkelcentrum vertrekken waar zo 
rond half drie de Sint met zijn grote 
boek en zijn pieten zullen aankomen. 
Nadat de kinderen zijn verwend zal de 
Sint nog een bezoekje brengen aan de 
ouderen bij Livio.

(dit alles onder voorbehoudt van de 
eventuele nieuwe Coronamaatregelen)
Jullie komen toch ook om de Sint te 
verwelkomen? 

Groetjes van 
Sinterklaas en zijn Pieten

Mogen wij ons even voorstellen:
Wij zijn C.V de Veldduvelkes, een 
nieuwe carnavalsvereniging in de wijk 
Twekkelerveld en opgericht op 30 april 
2021. Wij zijn een leuke, actieve groep 
binnen de carnavalswereld. Een mooi 
feestje bouwen is voor ons niet vreemd 
en iedereen is welkom van jong tot 
oud. Al jarenlang zetten wij ons samen 
met andere carnavalsverenigingen en 
feestvierders in voor het carnaval in en 
om Enschede. 

Wij zijn actief in de wagenbouw 
en bouwen met een grote groep 
enthousiastelingen al jarenlang mooie 
praalwagens. Voor een beginnende 
Carnavalsvereniging, en het bouwen 

van een praalwagen, is er natuurlijk geld 
nodig. De vraag was natuurlijk in deze 
tijd: Hoe pakken we dat aan? Wij hebben 
ons aangemeld om bij evenementen een 
zakcentje te verdienen door achter de 
bar te staan, munten te verkopen. 

Ook hebben wij diverse sponsoren 
waardoor het mogelijk is om ons mooi in 
de kleding te steken en een spectaculaire 
openingsavond te organiseren. Laten 
we hopen dat de corona geen roet in het 
eten gooit. 

Gelukkig hebben we veel handige 
mensen onder ons die hun bijdrage 
kunnen leveren aan het maken van 
kleding, bouwen, ontwerpen, schilderen. 

Ook zijn wij actief als vrijwilliger in de 
wijk en wij helpen o.a. bij de kerstmarkt, 
Halloween, Zomerfestival, Sinterklaas 
en natuurlijk Carnaval. Ook hebben 
wij geholpen met het opknappen van 
de loods van Samen Twekkelerveld en 
dragen we hier ons steentje bij met 
workshops, bouwen aan kerstkramen en 
nog veel meer leuke dingen.

We hebben 26 november om 20.11 uur 
een grandioze openingsavond bij DMBE 
waar jullie natuurlijk ook welkom zijn. 

Wil je meer weten over onze vereniging 
of lijkt het je leuk om je bij ons aan 
te sluiten stuur dan een mailtje naar: 
secretariaat@cvdeveldduvelkes.nl dan 

kunnen we je daarna kennis laten maken 
met onze vereniging en met wat we 
doen.

Nieuwe carnavalsvereniging in Twekkelerveld


