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De Tuffelkroepers
in actie!

De Tuffelkroepers hebben wederom leuke belevenissen
gehad. Met vereende krachten is er een ludieke loopkar
gebouwd in een tent achter thuis. Hierdoor hebben we
in wisselende weertype's, het project voltooid.
Ze hadden een (ludiek)politiek gerelateerd onderwerp,
echter hebben dit in de laatste weken moeten
aanpassen,in verband met richtlijnen vanuit Oldenzaal.
Uiteindelijk werd het thema "stunt-piloten". Waarmee
diverse jongeren als kleine loopgroep hebben gelopen in
een vrolijke alternatieve carnavalsoptocht te Oldenzaal.
Gelukkig met veel bezoekers langs de kant én in goede
weerconditie.

Woensdagmiddag voor Pasen hebben 7 jeugdleden met
7 dames, van de activiteitencommissie Livio, eindelijk
weer een gezellige 'bak-versier-activiteit' gerealiseerd.
Met elkaar zijn er vele mooi versierde paascakejes
geproduceerd. Daarbij werden ze voorzien van een
vrolijke tekening met paaswensje. Naderhand zijn
ze, onder begeleiding van een heuse paashaas, rond
bezorgd bij 16 zorgbewoners die niet naar het grandcafé
konden komen voor diverse paasactiviteiten.

Gelukkig kan deze activiteit van de Tuffelkroepers
weer in traditie voortgezet worden. Daarbij hebben
we als "paashaas" een ondersteuning geleverd bij de
leuke kinderfeesten van speeltuinen de Wester en het
Kozakkenpark.
Zo prettig dat alles weer "gewoon" gaat!
Liefs, de Tuffelkroepers.

Kortom, het was een geslaagde middag waarbij de
paasattenties dankbaar werden ontvangen door de
betreffende bewoners!

Renovatie Maanstraat begonnen
Eindelijk is het zover en is woningbouw vereniging
de Woonplaats begonnen met de Renovatie van de
diverse flatgebouwen aan de Maanstraat , G.J. van
Heekstraat en de Steenbokstraat.
Aannemer Plegt-Vos is deze maand gestart met het
verduurzamen en renoveren van het eerste “blok”
aan de Maanstraat zowel van binnen als van buiten
wordt er hard gewerkt door de medewerkers van
Plegt-Vos.
Ergens rond de komende vakantie moeten de
werkzaamheden zijn afgerond waarna in september
met het 2e blok kan worden begonnen. De bewoners
keren dan in hun geheel opgeknapte appartement
terug en de 2e groep heeft dan inmiddels hun flatje
verlaten.
Het is het startsein voor meerdere opknap
en renovaties welke de komende jaren in het
Twekkelerveld zullen gaan plaatsvinden. Ook een

echte nieuwbouw ‘het Newtonpark’ zal dit jaar gaan
opstarten.
Bijgaand een beeld van de huidige werkzaamheden
aan de Maanstraat. Wij zijn benieuwd hoe onze
wijk er over pakweg 5 jaar uit zal zien, we hebben er
lang op moeten wachten maar nu is het toch echt
begonnen. Als wijkkrant zullen wij U met beeld en
tekst geregeld op de hoogte gaan houden van deze
positieve ontwikkelingen in onze wijk Twekkelerveld.
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DAK LEK?

VERF - GLAS - BEHANG

Ook voor dakpannen,
B O V E N>>DVOOR INWONERS VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN
zinkwerk en
IEN
schoorsteenvegen
G

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

R AT IBESPARING
GEMIDDELD €100,- PER JAAR
S
PA R K E RVERGOEDINGEN
IN 2012 FLINK UITGEBREID
Voor particulier en bedrijf
E N!

• Plaatsen H.R.++ glas
• Vernieuwen houten kozijnen,
deuren en ramen

Grote Beerstraat 92 - 7521 XL Enschede
Tel. 053 - 7505120 Mob. 06 - 12150899

KOM NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM
Twekkelerveld
VOOR EEN MIX VAN
VAKMANSCHAP
& SCHERPE PRIJZEN
PIESTBOODSCHAPPEN
- OLIESLAGWEG
DOEN EN HORECA.
De grootste vakspeciaalzaak
in de regio!
Olieslagweg 82 7521 JE ENSCHEDE
T: 053 - 435 89 24 / 06 - 55 531 591

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

K.v.K. nr. 08212128
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Nieuwbouw - Onderhoud
Verbouw - Renovatie
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MAIKEL

KEURSLAGER
WINKELMAN,
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dEcEMbEr KAdO MAANd!

PIZZA, EETCAFÉ JERUZALEM, BLOEMSIERKUNST MONDRÉ, SLIJTERIJ-WIJNHANDEL L.A. KOUMANS, DIE GRENZE
MEDIKAMENTE,Rabobank.
CAFETARIA
TWEKKELERVELD,
CHINEES-INDISCH AFHAALCENTRUM JUMBO EN SHANDRA KLEDINGREPARATIE.
320 GB
Een
bank met ideeën.
Auto maikel gaat helemaal los
in
december en geeft daarbij een
PRIJSPAKKER

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 Harddisk. ATI Radeon 512 Mb, WLAN, geheugenkaartlezer en webcam. Window
7 Home Premium.
MET 2 JAAR PICK-UP
& RETURN GARANTIE

449

LG 119 CM FULL HD LED TV

vAKANTIE chEqUE KAdO!

ZONSTRAAT/G.J. VAN HEEKSTRAAT ENSCHEDE

WINKELCENTRUM-TWEKKELERVELD.NL

Volledig Full HD 1080p LED TV voor een absolute
stuntprijs! Ultraplat ontwerp met TrueMotion
Luxe vakantie in 14 verschillende landen voor 4 tot 7 overnachtingen
voor 2 pers. deze aktie geldt voor de hele maand december.*
100Hz voor een perfect beeld bij snel bewegende
* Vraag naar de voorwaarden.
beelden. Grote contrast
CHECK FACEBOOK: TWEKKELERVELD
WINKELCENTRUM
verhouding, 4 x HDMI,
Schietbaanweg 18 7521 DB Enschede
inruil en financiering mogelijk
Auto Maikel& ACTIES!
VOOR NIEUWTJES
Simplink en USB 2.0.

47LE5510

699

Zie ook onze website www.automaikel.nl

alle auto’s worden geleverd incl nieuwe APK

Tel 053-4358114/ 0653463506

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !

STUNT

Electro Technisch Installatie Bureau

Schoonheidssalon
OP = OP
Wo-Men
* Elektrotechniek
• ELEKTROTECHNIEK

1400

TOEREN

RVS

Merkvlakken
399en
299
Merkvlakken
en
tekstvlakken
tekstvlakken
TIMER

Halve belading

3140
KEURINGEN
* NEN
3140 keuringen
GSF7550IN
•
NEN
1010
KEURINGEN
SAMSUNG 1400T
WASMACHINE BAUKNECHT ONDERBOUW VAATWASSER
* Datanetwerken
vaatwasser met RVS paneel, deur
Volelektronische
1400 toeren wasmachine
met INOnderbouw
NIEUW
ENSCHEDE
•
DATANETWERKEN
en plint. 3 Temperaturen en 3 programma’s waar6 kg. inhoud en RVS trommel.
Veel
speciale
SCHOONHEIDS- EN PEDICURESALON Wo-Men
onder halve belading. Met waterstop en starttijdInbraakbeveiliging
wasprogramma’s,
timer*voor
startuitstel en
• INBRAAKBEVEILIGING
uitstel. VAN 829.- NU STUNTPRIJS 399.resttijdindicatie. VAN 499.- NU 299.SUPER OPENINGSAANBIEDING!
• CAMERABEWAKING
* Kamerabewaking
• NEN
WF8604

PEDICUREBEHANDELING VAN €16.50 NU VOOR €12.50

EN BIJ
Pijlhovestraat
43
Otto
van Taverenstraat
112EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING
7521TH
VSEnschede
Enschede
EEN HAND- OF VOET VERZORGINGSBEHANDELING
7521
T.
053-4358974
M. 74
06-54363975
Tel.
053 - 435 /89
GRATIS IN DE MAAND NOVEMBER.
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00
(Behandelingen zijn s'avonds ook mogelijk)
zaterdags van 9.00 tot 13.00

Even tijd voor uzelf

Schoonheidssalon Wo-Men
Draakstraat
(zijstraat
maanstraat)
U kunt bij schoonheids-3 en
pedicuresalon
Wo-Men terecht voor:
7521 GR Enschede
- Gezichtsbehandelingen
- Manicure
053-4333798
- Pedicure (ook diabetische
voet en pedicuren aan huis!)
06-38295171
- Harsbehandelingen
- Uw Bruidsmake-up
info@schoonheidssalonwo-men.nl
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

www.schoonheidssalonwo-men.nl

ook voor fitness (onder begeleiding) en valpreventie
Er is weer plek voor de fitness groep
U maandag
KUNTenBIJ
ONS
op
donderdagavond!!!!!!!!!!!!!!!
UTERECHT
kunt zich aanmelden
per telefoon of gewoon
VOOR:
even gezellig langs komen op de praktijk!!!

- Algemene Fysiotherapie
-Tevens
Oedeemfysiotherapie
is er ook plek voor de senioren gym
- Looptraining
bij
vaatproblematiek
elke
dinsdagmiddag
van
14.30
tot 15.00
uur
GEWONE
LOGO
GETRACED MET
256
KLEUREN,
TRACE
AREA 1PX
Fitness
- Medische
in speeltuin
dezowel
Wester.individueel
als groepstraining
FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
LOGO 1 ORIGINEEL

Ook hiervoorA.N.M.
kunt uVAN
zich DER
aanmelden
per telefoon
MEULEN
VAN HEEKSTRAAT
opHeekstraat
deG.J.
praktijk
en
anders139
gewoon
G.J. of
van
139
7521EC TE ENSCHEDE
7521op
ECdinsdagmiddag
te Enschede in de Wester.

053-4787539 / 06-27337980

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

LOGO info@fysiotherapiehammer.nl
2

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

www.fysiotherapiehammer.nl

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK

VOLG ONS
OOK
VIA
A.N.M.
VAN
DER MEULEN
G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

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

Oriental Dance
bij speeltuin
Kozakkenpark

Minimamarkt
Proathuus Twekkerveld
Na vele vergaderingen, verschuivingen
en restricties mogen we eindelijk onze
minimamarkt presenteren.

Probeer Oriental Dance bij speeltuin
Kozakkenpark.

Waar? In en om ‘t Proathuus. Wat?
Naast een informatieve markt vooral
veel leuke, gezellige gratis activiteiten
en kraampjes met van alles en nog wat.
Zowel gratis als voor een klein bedrag.
Wie? Samenwerkende organisaties die
een warm hart toedragen aan onze
prachtige wijk. Waarom? Niet iedereen
kent en weet de weg. We kennen
allemaal de beperkingen, maar wat zijn
de mogelijkheden?

Voel hoe het oriëntaalse ritme je laat
shimmiën. Hoe de lyrische melodielijnen
door je lichaam glijden en het laten
kronkelen als een slang, terwijl heupen
en schouders de accenten pakken.
ZESWEEKSE LENTECURSUS
Start: woensdag 11 mei
Tijd: 20:00 - 21:00 uur
Voor opgave en informatie:
raqsenschede@gmail.com

Op 21 mei tussen 11.00 - 16.00 uur
zullen er meerdere organisaties
aanwezig zijn onder het genot van
een drankje en een hapje, waar wij u
uitleggen wie wij zijn, wat wij doen en
wat ons aanbod is. Het is een compleet
geheel met een markt, activiteiten en
informatiekraampjes. Voor ieder wat
wils, voor groot en klein.
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Kom genieten, delen en spelen bij de
minimamarkt bij ‘t proathuus.

Samen met gemeente, vrijwilligers
en vooral samen met u wijkbewoners
maken we er een gezellig festijn van

Circus Tijdgeest Doe-mee-mei-festival
CIRCUS WORKSHOP
Van jongleren tot eenwieleren en van
eenwieleren tot balanceren. Kom op een
spelende, leerzame en sportieve wijze
oefenen, oefenen, oefenen.

2022 hebben wij ons Doe Mee Mei Festival
in onze Circus Tent op het Kozakkenpark!

Maandag tot donderdag zijn er de hele
dag workshops. Op vrijdag ochtend is de

generale repetitie en vrijdag middag is de
eindvoorstelling in de circus tent!
Alle informatie over het Doe-Mee-MeiFestival (tijden/kosten/lunch, etc.) is te
vinden op onze facebookpagina.

Waar
Kozakkenpark,
GJ van Heekstraat 14 in Enschede.

Andere bijzonderheden
Geen reguliere maandag en dinsdag
workshops in de schoolvakanties.

Wanneer
Op maandag- en dinsdagmiddag van
14:30 uur tot 16:30 uur. Op maandag
avond vanaf 19 uur kan er geoefend
worden door jongeren vanaf 16 jaar !!

Voor vragen / opmerkingen / offertes
voor workshops kunt u mailen naar:
info@circustijdgeest.nl.
Of kijk op onze facebook pagina:
https://m.facebook.com/CircusTijdgeest
om op de hoogte te blijven van o.a. de
aankomende projecten in en rondom
de zomervakantie en van alle andere
tijdelijke workshoplocaties buiten het
kozakkenpark om !!

Kosten
€ 1,50 per deelnemer per keer.
€ 60,- voor het hele jaar als je op maandag
en op dinsdag komt.
Bijzonderheden
Maandag 2 mei 2022 tot vrijdag 6 mei

Eindelijk weer een activiteit voor De Zonnebloem

Colofon

UITGEVER
Stichting Wijkkrant Twekkelerveld
info@wijkkranttwekkelerveld.nl

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

IN SAMENWERKING MET
Vereniging samenwerkingsverband
‘Het Twekkelerveld’

REDACTIE
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl
Gerard Stegeman, Rob Andela

WWW.WIJKKRANTTWEKKELERVELD.NL / WWW.TWEKKELERVELD.EU

FOTOGRAFIE & REDACTIE
Roelof Krol
roelof@wijkkranttwekkelerveld.nl
ONTWERP & REALISATIE
SPRNKL Creative Company
T. 06 40730180
renske@sprnkl.nl | www.sprnkl.nl

Sprnkl
10 jaar jong!

ADVERTENTIES EN COPY
Advertenties of mutaties mailen naar:
adverteerder@wijkkranttwekkelerveld.nl
Copy mailen naar:
redactie@wijkkranttwekkelerveld.nl
UITERLIJKE INLEVERDATA
10 mei | 7 juni | 30 aug
27 sep | 25 okt | 22 nov
VERSCHIJNINGSDATA
24 mei | 21 juni | 13 sep
11 okt | 8 nov | 6 dec

Spinnerij Oosterveld

De plek waar
Muziek & Theater
een Feestje is
Heerlijk eten & drinken met
familie, vrienden of collega's
en genieten in een sfeervol

UNIEK

Info: www.mystiektheater.nl
Vakkundig advies
Premium Service

E-bikes

Directe levering

& ﬁetsen

special
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Electronica én Fietsen
middenmotor
500 Wh
accu

3699

Ultimate C8+ HMB Belt E-bike

• Bosch Active Line Plus middenmotor (50Nm)
• Gates riemaandrijving • Bosch Intuvia display
• Shimano Nexus 8 versnellingen
• Hydraulische schijfremmen

GRATIS
5 JAAR
GARANTIE

-motion
middenmotor
300 Wh
accu

Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

2099

Fonk E-Go Plus E-bike

• E-motion Performance middenmotor (60Nm)
• Shimano 7 versnellingen
• E-motion Sire-E display
• Weggewerkte kabels in het frame

INRUIL MOGELIJK óf GRATIS SERVICEPAKKET twv € 270,middenmotor
400 Wh
accu

2949

C-Grid Ultra M7Tb E-bike

• Bosch Active Line Plus middenmotor (50Nm)
• InTube accu • Riemaandrijving
• Shimano Nexus 7 versnellingen
• Bosch Purion display

vanaf

399

Velo Compact 925 fietsendrager

• Trekhaakfietsendrager • Voor 2 fietsen
• Verstelbare wielhouders en fietsarmen
• Lichtgewicht • Laadvermogen tot 46 kg.
• Voetpedaal kantelfunctie

Olieslagweg 43 Enschede Tel. 053-4359112

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

Voor
ouders in
Twekkelerveld

NIEUW

do 21 apr t/m wo 27 apr
donderdag 21 april
14.45 uur Film
15.00 uur Film
18.45 uur Film
19.00 uur Film
19.30 uur Film
21.00 uur Film

Drive My Car
L' Evénement Première
A Hero
The Duke
L' Evénement Première
What Do We See When We
Look at the Sky Première
21.15 uur Film Ninjababy Première
21.35 uur Film After Yang

Ontmoetingsgroep

vrijdag 22 april

N
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O
&

15.00 uur Film
15.15 uur Film
17.00 uur Event
19.00 uur Film
19.10 uur Film
19.20 uur Film
20.55 uur Film
21.15 uur Film
21.40 uur Film

Het opvoeden van kinderen
is soms een hele uitdaging

Kids 0-4 jaar

zaterdag 23 april

Elk kind is anders, elk gezin is anders.
Afkijken bij andere ouders en met elkaar
praten over gezinssituaties, kan antwoorden
geven op je eigen opvoedingsvragen.
Alifa helpt daarbij. Elke week organiseren
wij ontmoetingsgroepen voor ouders in
de wijken van Enschede.

Ontmoetingsgroep
voor ouders
alifa.nl
met kinderen van 0-4 jaar

OPVOEDENIEN
& OPGROE

14.45 uur Film Silence of the Tides Laatste
vertoning
15.00 uur Film A Chiara Laatste vertoning
15.15 uur Film Die Wannsee Konferenz
19.00 uur Film A Hero
19.10 uur Film L' Evénement
19.30 uur Film The Duke
21.20 uur Film Ninjababy
21.30 uur Film Red Rocket
21.40 uur Film After Yang

verbindt
de stad

NIEUW
vanaf maart
2022!

GRATIS!

Locatie:

IKC Universum, lokaal peuteropvang Partou,
Regulusstraat 8-10. Ingang via schoolplein
aan de achterkant.

maandag 25 april
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12.30 uur Broodje Cultuur Een muzikale reis
door wereld en tijd
15.00 uur Film Die Wannsee Konferenz
15.15 uur Film L' Evénement
15.30 uur Film Elizabeth Première
19.30 uur Film Ennio
19.45 uur Film A Hero
20.00 uur Film Ninjababy

dinsdag 26 april
14.30 uur Film A Hero
14.45 uur Film L' Evénement
15.00 uur Film The Duke

woensdag 27 april

19.00 uur Film Along the Way Laatste
vertoning
19.30 uur Film Elizabeth
19.45 uur Film L' Evénement
20.45 uur Film Met Mes Laatste vertoning

Film Drive My Car
JAP 2021

Regie: Roger Michell

Film Ennio première
ITA 2021

156 MIN

Regie: Giuseppe Tornatore

+ pauze
Het verhaal van de legendarische componist Ennio
Morricone.

donderdag
21 april
Film14.45
L' Evénement
première
uur Film Drive My Car
FRA

2021

100 MIN

Regie: Audrey Diwan

15.00 uur Film L' Evénement Première

De winnaar van de Gouden Leeuw tijdens het filmfestival
18.45 uur Film A Hero
in Venetië.

19.00 uur Film The Duke
19.30 uur Film L' Evénement Première
Film21.00
Ninjababy
uur Film première
What Do We See When We
LookYngvild
at theSve
Sky
Première
nor 2021 103 MIN Regie:
Flikke
Première leven
21.15 uur
De 23-jarige
RakelFilm
genietNinjababy
van haar onbezorgde
uur 6Film
Afterzwanger
Yang blijkt te zijn van
totdat21.35
ze opeens
maanden

VOOR MEER
INFORMATIE:
Jennifer Niemeyer
06 814 571 40
j.niemeyer@alifa.nl

een scharrel en haar leven hierdoor op haar kop staat.

vrijdag 22 april

Film15.00
The uur
MostFilmBeautiful
A HeroBoy in the World
première
15.15 uur Film A Chiara Laatste week
ALI22134/0222

alifa.nl

19.15 uur Film
19.30 uur Film
20.45 uur Film

uk 2022 90 MIN

Elizabeth, de langstzittende monarch ooit, ter ere van

Voor je kindje is het leuk om andere kinderen te ontmoeten, samen te
spelen en nieuwe dingen te ontdekken. Er is van alles te doen om te
leren en ontwikkelen. De kinderen spelen onder begeleiding van
ervaren vrijwilligers. Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom dan eens samen met je kind langs bij de groep.

Iedere woensdag van
09.00 tot 10.30 uur . Vanaf 8.30 uur inloop

15.30 uur Film
16.15 uur Film
18.45 uur Film

Film Elizabeth première
Ondersteboven
van kunst, Doublet, MeetUs,
haar 70-jarige ambtsjubileum.

KOM JE OOK?

Dag/tijd:

The Reason I Jump eenmalig
A Hero
Belfast Laatste vertoning
Along the Way Laatste week
What Do We See When We
Look at the Sky
L' Evénement
Met Mes Laatste week
The Most Beautiful Boy in the
World
Drive My Car
Die Wannsee Konferenz
After Yang

179 MIN

Regie: Ryusuke Hamaguchi

deze
week
bij concordia:
24/7koningin
videokunst, Experiment
EXPO4,
A’93 op bezoek,
Bijzondere
documentaire
over de Britse
Winnaar in
Oscar
beste internationale
film, Gebaseerd op

Heb je een baby, dreumes of peuter en vind je het leuk om andere
ouders en hun kinderen uit de buurt te ontmoeten? Met elkaar
praten over alles wat met ouderschap en kinderen te maken heeft?
Door ervaringen met elkaar te delen merk je dat alle ouders
hetzelfde meemaken en ook wel eens met vragen zitten.
Ouderschap en opvoeden kan soms best wel een uitdaging zijn.
En hoe fijn is het dan om hier informatie en tips over te krijgen.

WANNEER & WAAR?

A Hero
A Chiara Laatste week
MeetUs
The Most Beautiful Boy in the
World Première
L' Evénement
Madres Paralelas
Drive My Car
Ennio première
Ninjababy

zondag 24 april
12.45 uur Film
13.00 uur Film
13.15 uur Film
14.30 uur Film
15.15 uur Film

verbindt
de stad

zwe 17.00
2021 uur
94 MIN
Kristina Lindström
Event Regie:
MeetUs
Voormalig
Andrésen
ons mee opBoy
eenin the
19.00tienerster
uur FilmBjörnThe
Most Beautiful
bijzondere reis langs persoonlijke
herinneringen,
World Première
filmgeschiedenis,
magie L'
en Evénement
tragiek, in wellicht de laatste
19.10 uur Film
poging
om eindelijk
weerParalelas
op de rails te krijgen.
19.20
uur Filmzijn leven
Madres

20.55 uur Film Drive My Car
Film Ennio première
Film21.15
The uur
Reason
I Jump première
Film Ninjababy
21.40
uur
VS 2020 82 MIN Regie: Jerry Rothwell

Documentaire over niet-sprekende autistische mensen
over de hele wereld,
gebaseerd23
op april
het boek van Naoki
zaterdag
Higashida.
Film

14.45 uur

Silence of the Tides Laatste
vertoning
A Chiara
uurDoFilm
Film15.00
What
We See
When Laatste
We Lookvertoning
at the
uur Film Die Wannsee Konferenz
Sky 15.15
première
Film Regie:
A Hero
GEO 19.00
2021 uur
150 MIN
Aleksandre Koberidze
Filmromantische
L' Evénement
19.10 uurvan
Een combinatie
lyriek, cerebrale ironie
Film realisme.
19.30
uurmagisch
The Duke
en een
vleugje
21.20 uur Film Ninjababy
21.30 uur Film Red Rocket
Film21.40
A Hero
uur Film After Yang
ira 2021

127 MIN

Regie: Asghar Farhadi

De nieuwe film van de Iraanse meesterregisseur Asghar
Farhadi (A Separation, Todos Lo Saben).

een kort verhaal van Murakami.

Film Madres Paralelas
SPA 2021

120 MIN

Regie: Pedro Almodóvar

Een fascinerende film over moeders, moederschap en
het onverwerkte verleden van Spanje.

do 21 apr t/m wo 27 apr

Film Red Rocket
VS

2021

131 MINzondag
Regie: Sean
Baker
24 april

Even komische als gedurfde nieuwe film van de maker
12.45 uur Film The Reason I Jump eenmalig
van The Florida Project.

13.00 uur Film A Hero
13.15 uur Film Belfast Laatste vertoning
Film14.30
Silence
of theAlong
Tidesthe Way Laatste week
uur Film
Film Regie:
What
Do WedeSee
When We
NL 15.15
2020 uur
104 MIN
Pieter-Rim
Kroon
at the Sky over de
Beeldschone film over hetLook
Waddengebied,
Film L'
Evénement
15.30relatie
uur tussen
breekbare
mens
en natuur.
16.15 uur Film Met Mes Laatste week
Film The Most Beautiful Boy in the
Film18.45
The uur
Duke World
GBR 19.15
2020 uur
95 MIN
Film Regie:
DriveRoger
My Michell
Car
Hartveroverende,
Britse
comedy
over de taxichauffeur
19.30 uur Film Die Wannsee
Konferenz
die een
schilderij
Gallery stal.
Filmde National
20.45
uur uit
After Yang

Film Belfast
GBR

2021

maandag
25 april
98 MIN
Regie: Kenneth
Branagh

Cultuurvreugde
12.30 verhaal
uur Broodje
Eenenmuzikale
Aangrijpend
over liefde,
verlies. reis
door
wereld
Bekroond met de Oscar voor het beste originele en tijd
15.00 uur Film Die Wannsee Konferenz
scenario.

15.15 uur Film L' Evénement
15.30 uur Film Elizabeth Première
19.30 uur Film Ennio
19.45 uur Film A Hero
Locatietheater
20.00 uur Film Diepzeekerk
Ninjababy
Project Wildeman

Als onderdeel van Dutch Inovation Days: Project
Wildeman maakt nieuwe
muzikale
rituelen. Vanuit
dinsdag
26 april
trance-ervaring,
en improvisatie. Op speelse
Film A Hero
14.30 uurexperiment
wijze14.45
onderzoeken
ze de L'
veleEvénement
(on)denkbare
uur Film
dwarsverbanden
technologie en al het
Film onszelf,
15.00 uur tussen
The Duke
leven op deze wonderlijke planeet.

woensdag 27 april
19.00 uur Film Along the Way Laatste
vertoning
muzikale reis door
Broodje Cultuur Een
Film Elizabeth
19.30
uur
wereld
en
tijd
19.45 uur Film L' Evénement
Gilet
20.45
uur Film Met Mes Laatste vertoning
Met nieuwsgierigheid, improvisatie en speelplezier
neemt Gilet je mee op een afwisselende muzikale reis
door de wereld en de tijd.

deze week bij concordia: 24/7 videokunst, Experiment in EXPO4, A’93 op bezoek,
Ondersteboven van kunst, Doublet, MeetUs,

Silo Church
is weer volledig open!
Eindelijk na twee jaar zijn we als
Silo Church weer volledig open en
toegankelijk voor iedereen.

gezamenlijk liederen en daarna luisteren
we naar een Bijbels verhaal dat vertaald
wordt naar deze tijd. Na afloop is er
koffie/thee en plek voor een luisterend
oor. U bent van harte welkom.

Aanmelden en registreren van te voren
is niet meer noodzakelijk. Elke zondag
om 10.15 uur is er een dienst. Met
begeleiding van een live band zingen we

We zijn ook te volgen via ons YouTube
Kanaal SiloCurch

Gezonder leven? Sportaal helpt
Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van
de Nederlanders (18+) niet voldoet aan
de beweegrichtlijnen*. Iedereen weet
dat onder andere voldoende bewegen
bijdraagt aan een gezondere leefstijl,
toch is het niet zo makkelijk om dit doen.

Simpelweg omdat het ontbreekt aan
motivatie, tijd of gezelschap. Enschede
wil dat gezonder leven voor iedereen
toegankelijk is en daarom start Sportaal
met een Leefstijl Portaal in de wijk.

Overgewicht, eenzaamheid, geldzorgen…
De coronapandemie en stijgende
energieprijzen hebben veel effect op
het fysieke en mentale welzijn van de
inwoners van Enschede. En daardoor
ook op de gezondheid en leefstijl.
Leefstijl is een verzamelnaam voor het
gedrag waarmee je invloed uitoefent
op je gezondheid. Belangrijke factoren
zijn lichaamsbeweging, voeding, stress,
ontspanning en slaappatroon. Ook de
manier waarop mensen omgaan met
tegenslag of zelfbeeld hebben invloed
op de gezondheid.

Portaal in de wijk. Bij dit portaal kunnen
inwoners terecht met leefstijlvragen.
De Beweegmakelaar is een luisterend
oor en verwijst mensen door naar een
leefstijl programma of beweegaanbod
in de wijk. Geen vraag is te gek, de
Beweegmakelaar denkt graag mee!
Elke week is de Beweegmakelaar
aanwezig op bij wijkcentrum de Boei
op maandag van 14:00 tot 17:00 en op
donderdag van 9:00 tot 12:00 uur en
op woensdag en donderdag van 9:00
tot 12:00 in ’t Proathuus. Kijk voor
een overzicht van alle tijden en meer
informatie op www.sportaal.nl/leefstijl

Om inwoners te helpen gezonder te
leven opent Sportaal een Leefstijl

Proeflessen bij sport- en cultuuraanbieders voor kinderen
Sporten is goed voor kinderen. Het
verbetert hun conditie en leert ze
omgaan met emoties. Bovendien
maken kinderen al sportend nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes. Ruim 80
sport- en cultuuraanbieders hebben
hun kennismakingslessen klaar staan
in Sjors Sportief & Sjors Creatief. Tot
aan de zomervakantie kunnen kinderen
uit groep 1 t/m 8 van de basisschool
nog meedoen. Inschrijven kan via www.
enschedeactief.nl.
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SPORT- EN CULTUURAANBOD
Zowel binnen als buiten kunnen kinderen
in hun vrije tijd nog volop meedoen met
sport- en cultuuractiviteiten tot het
einde van dit schooljaar. Ze kunnen
kiezen voor muziekinstrumenten spelen,
rappen, DJ-en, zingen circus, dansen,
karate, schaatsen, zwemmen, basketbal,
tafeltennis, badminton, volleybal of
dammen. En buiten kunnen ze meedoen
aan honkbal, hockey, korfbal, golf,

frisbee, atletiek, voetbal, vissen, rugby en
scouting.
De sport- en cultuuraanbieders houden
zich aan de RIVM-richtlijnen. Daardoor
kan een kennismakingsles er anders uit
zien.
LAAGDREMPELIG ZONDER
DIRECT LID TE WORDEN
Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kunnen
basisschoolkinderen
(vaak
gratis)
kennismaken met activiteiten zonder
meteen lid te hoeven worden. Dit jaar
doen er 80 sport- en cultuuraanbieders
mee! Kinderen vanaf groep 1 t/m
8 mogen zich het gehele schooljaar
inschrijven voor zoveel sport- en
cultuuractiviteiten als ze willen.
Ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden
bekijk hier de video van Sjors waarin
wordt uitgelegd hoe het werkt.

Feestelijke opening Leefstijl Portaal bij de Boei
De afgelopen week zijn op 12 locaties
een Leefstijl Portaal geopend. Het
Leefstijl Portaal helpt inwoners bij
het zetten van de eerste stap naar
een gezondere leefstijl. Donderdag 14
april werd in West het Leefstijl Portaal
officieel geopend bij wijkcentrum de
Boei in bijzijn van onder andere Timo
Keuken, stadsdeelmanager West en
Zuid, en Bas Morsink, directeur van
Sportaal.
De gemeente is erg blij met deze stap.
Door fysiek aanwezig te zijn in de

wijken hopen zij de drempel naar hulp
vragen weg te nemen. Een gezonde
leefstijl is vandaag de dag heel
belangrijk en daarom is het Leefstijl
Portaal ontwikkelt. Inwoners kunnen
tijdens het inloopspreekuur geheel
vrijblijvend, langskomen om vragen
over gezonde leefstijl te stellen aan
de beweegmakelaar van Sportaal. De
beweegmakelaars hebben de kennis
en contacten in huis om als portaal
te fungeren vanuit de eerstelijns
zorg naar laagdrempelig sport- en
beweegaanbod in de buurt.

Iedereen is welkom voor een gesprek
met de beweegmakelaar, geen vraag is
te gek. Kijk voor een compleet overzicht
van de locaties op www.sportaal.nl/
leefstijl.
SAMEN BEWEGEN - NOORD
dinsdag 12:45 uur - wandelen
‘t Proathuus
vrijdag 11:00 uur - wandelen
‘t Proathuus

‘t
Heelal
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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
Enschedese Philatelisten Vereniging EPV
Postzegel
Verenigingsavond
met
mooie veiling vanaf ca 19.30 uur. Elke
vierde maandag van de maand.
Maandag 25 april en 23 mei
DINSDAG
Joffreykoor
Elke dinsdagmiddag van 14.0016.00 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.

Sportaal
Verschillende sport- en spelactiviteiten.…
Start om 14.30 uur, leeftijd 4 tm 12 jaar.
Dinsdag 26 april.
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.
4 mei - in de vakantie,
spelletjesmiddag
11 mei - knutselen voor het voorjaar
18 mei - we gaan iets leuks van een
WC rolletje maken
25 mei -v anmiddag gaan we iets met
naald en draad doen

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

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.
Nadere info volgt
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

Speeltuin Kozakkenpark
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
14:30-17:00 - Circus Tijdgeest
Workshop (zie maandag)
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk

ONTMOETINGSCENTRUM
Elke maandag en donderdag van 08:30

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
Elke 2e vrijdag van de maand is er een
gezellige kinderdisco voor kinderen
van 4 tot 12 jaar met leuke muziek van
18.30 - 20.00 uur. 8 april
Bingo
Elke derde en vierde vrijdag van de
maand houden we een gezelligheidsbingo met leuke prijzen als boodschappentassen, vleesschotels en koffie.
De kaarten kosten €2,50 per stuk, de
briefjes voor de hoofdprijs kosten €1,50
per stuk. De hoofdprijs is tijdelijk 2x
€27,50 . Zaal open 18.30 uur.
20 en 27mei.

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

WOENSDAG
14:30-16:00 - Kinderen creatief,
4 t/m 12 jaar, entree en ranja gratis
DONDERDAG
19:00-21:00 - Alifa Jeugdwerk
VRIJDAG
09:00-13:00 - Tekenclub
Kinderdisco - Iedere 3e vrijdag in de
maand. Voor meer info zie Facebook:
Speeltuin Kozakkenpark

Speeltuin de Wester
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.

niet de ruimte kom De kosten bedragen
hiervoor € 9.00 p.p. U krijgt onbeperkt
drinken kaas, worst, stokbrood met
sausjes en een bittergarnituur. Voor
informatie en afspraak kunt u bellen
met 053 - 4353548.

t/m 16:30 uur is Ontmoetingscentrum
Twekkelerveld van Liberein aanwezig met
een groep ouderen in de grote zaal.
BINGOAVOND
Met 2x een hoofdprijs van €25,00. Verder
boodschappen, vleesschotels en koffie.
Zaal open 18:00 uur. Aanvang 19.30 uur.
vrijdag 6 mei

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

DANSCURSUS
Elke vrijdag wordt er een danscursus
gegeven onder 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.
30 april, 14 mei en 28 mei
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.
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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.

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.

Genieten van het zonnetje
en al het moois dat voorbij komt
Zo mochten we meerdere donaties
ontvangen, gevarieerd van kleding
tot huisraad. Wat zijn we hier weer
ontzettend blij mee.
En wat waren we overweldigd door
een geweldige donatie van dhr. en
mevr. van D. Daarover vertellen we u
de volgende keer meer.
Wel kunnen we alvast verklappen dat
we mede dankzij deze donatie een
mooie aanvulling hebben op het speelgoed voor de verjaardagscadeautjes.
Zo hebben we weer een mooie
voorraad kleurboekjes, ballen, stiften
en potloden.
Tevens kunnen we nu meerdere en
verschillende houdbare producten
aanvullen, geweldig!
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Ontzettend dankbaar en soms zelfs
sprakeloos hoe we alle mooie donaties
vanuit de wijk ontvangen om anderen
weer te mogen helpen. Alle donateurs
ontzettend bedankt! Echt geweldig,
we kunnen dit niet vaak genoeg
zeggen.
Van All4free kregen we een mooie
lading met vegetarisch ‘vlees’. Gelukkig
hebben we een extra vriezer, zodat we
weer een mooie voorraad hebben.

Op de pagina van All4free is nu de
overgang van winter naar zomer,
langzaam gaan de winterspullen
en kleding weer de opslag in en
alle zomerspullen komen weer
tevoorschijn.
Ook kunnen we deze week weer een
hulpvraag afronden. Wat eerst nogal
wat voeten in aarde had is toch weer
mooi opgelost door een geweldig
teamwork. Een compleet servies, tv,
kasten en zelfs een eettafel met stoelen
en een bed. Een mooie samenwerking
met meerdere organisaties om deze
mensen weer goed op weg te helpen,
fantastisch!
Ook kregen we 8 prachtige rotan
tuinstoelen aangeboden, deze worden
opgesplitst in 3 setjes, waarvan 1 gezin
al blij mee is gemaakt.

Zowel in Het Zonnehuuske als in
‘t Praothuus staat een MUP-kast.
Hier kunt u gratis menstruatie en
incontinentieproducten
ophalen,
hiermee willen we samen de
menstruatie-armoede bestrijden. Bij
‘t Praothuus staat deze gelijk bij de
ingang (zie foto) en bij Het Zonnehuuske
staat deze (bij openingstijden) voor de
deur. Wilt u buiten deze tijden afhalen,
kan dat ook op afspraak. U kunt ons
dan een mailtje sturen hiervoor.
Ook zijn we druk bezig met de
voorbereidingen van de minimarkt
waar ook wij van de partij zijn.
Uiteraard verwelkomen wij u graag.
Hierover meer in een ander artikel in
deze wijkkrant.

Mocht u vragen hebben, donatie of een
hulpvraag? We staan u graag te woord.
Geniet van het heerlijke weer en we
zien u graag in ‘t Proathuus of bij Het
Zonnehuuske.
HET ZONNEHUUSKE
Patricia Bousema
Meteorenstraat 54
7521 VH Enschede
hetzonnehuuske@gmail.com
ALL4FREE
Truus, Melissa & Lidy
Slauerhoffstraat 25
7552 ZW Hengelo
all4freetwente@gmail.com

Iedere
dinsdag,
woensdag
en
donderdagochtend tussen 10 en
12 uur is er een vrije inloop bij Het
Zonnehuuske.
Op woensdagmiddag zijn Elisa en
Patricia in ‘t Proathuus aanwezig
tussen 13.00 en 15.00. Mocht u
buiten deze tijden willen komen, kan
dat natuurlijk ook, maar dan wel op
afspraak.

Inloopspreekuur OV-reisadvies
De provincies Overijssel, Gelderland en
Flevoland vinden dat het openbaar vervoer
voor iedereen makkelijk en toegankelijk

moet zijn. Reizen met het openbaar
vervoer biedt veel voordelen, maar is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. OV-

ambassadeurs, vrijwilligers met veel
kennis van het OV, bieden hierbij de
helpende hand.
Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren
op locatie geven zij advies en tips aan
55-plussers over het reizen met trein of
bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten
langer zelfstandig te reizen en kan men
zelf ervaren dat reizen met het openbaar
vervoer niet moeilijk is. Door het te doen,
blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje
naar familie of een bekende, een bezoek
aan het museum of een controle in het
ziekenhuis is dan geen probleem meer.
Waar: Bibliotheek Enschede,
Pijpenstraat 15, Enschede
Wanneer: woensdag 4 mei 2022
Hoe laat: 10.00 - 11.30 uur

Noorderkerk deuren geopend voor iedereen
Vanaf eind maart zijn de deuren open
voor iedereen die behoefte heeft aan
ontmoeting, onder het genot van een
kopje koffie of thee. Ook is er ruimte
voor stilte en het branden van een
kaars.
Het kleine huisje aan de rechterzijde
van de kerk (een voormalige kosterswoning) is geheel gestript, aangepast

aan deze tijd en compleet ingericht.
Deze
wordt
aangeboden
aan
vluchtelingen uit Oekraïne. Een project
waaraan ook door diverse Enschedese
zaken royaal is bijgedragen.
We hopen dat zij met andere
vluchtelingen de ruimte voor stilte en
ontmoeting mogen vinden, samen
met de inwoners van Enschede. Zo

mogen we iets voor elkaar betekenen
in deze tijd.
Elke vrijdag om 10.00 uur staan de
deuren open; van harte welkom!

TELEFONISCH SPREEKUUR
Voor wie liever telefonisch contact opneemt,
kan bellen met een OV-ambassadeur
tijdens het telefonisch spreekuur. Dagelijks
zitten OV-ambassadeurs klaar om
telefonisch of via beeldbellen OV-vragen
te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op:
038 – 303 70 10.  
Maandag t/m vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag- en woensdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur  
DE OV-AMBASSADEURS HELPEN U
GRAAG OP WEG!
Voor meer informatie en alle activiteiten:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.  

Wijkagent - Kleine ergernissen
Sommige mensen ergeren zich aan de
caravan van de buren, die al dagenlang
het uitzicht vanuit de woonkamer

belemmert. Of een autowrak dat al
maanden in de straat staat en waar
niemand naar omkijkt. Of vuilcontainers
die te vroeg aan de weg gezet worden.
Mag dat zomaar?
Wijkagent Randy Oude Engberink legt
uit dat dit soort zaken staat geregeld
in de APV, de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente. Daarin
staan ook de boetes die men hiervoor
kan krijgen.
‘‘Elke gemeente heeft eigen regels
voor het aanbieden van gevaarlijk en

huishoudelijk afval. Op het gemeentehuis
kunnen ze u er alles over vertellen. De
gemeenten hebben regels opgesteld
voor het aanbieden van afval uit de
tuin, zwerfafval en puin. Datzelfde geldt
voor autowrakken. Mensen die zich niet
aan de regels houden, kunnen hiervoor
worden bekeurd."
Hebt u dergelijke klachten over afval,
fout geparkeerde voertuigen, loslopende
honden,
woonoverlast
enzovoort.
Dan kunt u contact opnemen met de
gemeente Enschede. U kunt op uw

telefoon de applicatie; ‘Slim Melden
Enschede’ downloaden of u kijkt op de
site enschede.slimmelden.nl
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UW WIJKAGENT
Meer informatie of contact met uw
wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn
Buurt) uw postcode in. Automatisch
verschijnen dan naam en foto. Tevens is
het wekelijkse wijkspreekuur weer van
kracht. Deze is van 13:00 tot 15:00 uur
aan de Poolsterstraat 30 (wijkbureau van
de Woonplaats).

Sheltersuits en Shelterbags voor Oekraïne
De afgelopen dagen zijn de eerste
740 Sheltersuits en 450 Shelterbags
aangekomen in Oekraïne. Ze worden
op dit moment door onze partners ter
plaatse uitgedeeld in de steden waar
ze het hardst nodig zijn.
Door de aanhoudende oorlog blijven
we aanvragen voor Sheltersuits
en Shelterbags krijgen vanuit hulp
organisaties in Oekraïne. Onze
productie draait overuren en we voelen
ons gezegend met alle steun die we
krijgen.
Je kunt ons nog steeds steunen in onze
missie om onze producten te leveren
aan mensen die momenteel dakloos
zijn in Oekraïne. Elke donatie, groot of
klein, steunt onze missie.

Tentoonstelling “children of 2050” in TETEM
Bouw mee aan de werelden van kinderen
uit de toekomst in Tetem’s nieuwe
tentoonstelling ‘Gen C: Children of 2050’
Kan jij bedenken hoe de wereld er
in 2050 uit ziet als je alle aannames
over de toekomst loslaat? Als je de
toekomst niet probeert te voorspellen
of te beheersen, maar juist buiten
de gebaande paden gaat denken? In
Tetem’s nieuwe tentoonstelling ‘Gen
C: Children of 2050’ speelt kunstenaar
en ontwerper Bianca Carague op een
speculatieve manier met verschillende
mogelijke toekomstbeelden en skills die
nodig zijn om ons in een onzekere wereld
aan te passen. In de tentoonstelling
neemt
Bianca
klimaatverandering
als uitgangspunt en stelt vier unieke
mogelijke scenario’s voor als reactie op
een veranderend klimaat.
De tentoonstelling is een groeiende
installatie die wordt geactiveerd via
vier verschillende slaapkamers van vier
verschillende kinderen: Non-Fungible

Child, Folkfarma Kid, Renaissance Kid &
Impact Generation. Hoe ziet het leven
van een digitaal gekweekt kind eruit?
Hoe maken de kinderen uit de toekomst
gebruik van inheemse kennis en de
natuur? Welke realiteiten bestaan er in
hun metaverse? Welke invloed hebben
kinderen, die door de hele gemeenschap
zijn opgevoed, op de samenleving?
In ‘Gen C: Children of 2050’ bouwen
bezoekers en deelnemers samen met
Bianca Carague aan fysieke en digitale
werelden van deze toekomstige kinderen.
Alle ideeën en input worden gedurende
de expositieperiode door de kunstenaar
gebruikt om de vier slaapkamers verder

vorm te geven. Vanaf april groeit ook
een deel van de tentoonstelling online
en in VR, mensen van over de hele
wereld kunnen hieraan deelnemen. De
tentoonstelling is hoofdonderdeel van
het Maker Festival Twente 2022 met een
hoogtepunt in mei!
Bianca Carague is een sociaal ontwerper
en kunstenaar, die design, onderzoek
en worldbuilding combineert om
verhalen te vertellen over nieuwe
mogelijkheden voor de toekomst. Voor
deze tentoonstelling ontwikkelt Bianca
nieuw werk in aansluiting op Tetem’s
nieuwe programmalijn Futures Literacy.
De term Futures Literacy is bedacht door

Riel Miller van UNESCO vanuit het idee
dat ‘de toekomst’ niet bestaat. Het is een
vaardigheid die mensen in staat stelt om
de toekomst beter te begrijpen. Futures
Literacy versterkt de verbeeldingskracht
en verbetert het aanpassingsvermogen
om ons voor te bereiden, te herstellen
en opnieuw uit te vinden wanneer er
veranderingen plaatsvinden.
De tentoonstelling ‘Gen C: Children
of 2050’ is open t/m 12 juni 2022 op
woensdag t/m zondag van 13:30-17:00
uur in Tetem, Enschede.
tetem.nl/event/gen-c-childrenof-2050/

wanneer u wilt, live in gesprek gaan met onze
adviseurs via uw webcam, online een afspraak
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BIJZONDERE BIJSTAND
Nu elke
werkdag tot 20.00 uur
open
MEDISCHE
KOSTEN
voor het regelen van al uw bankzaken.
VERDWIJNT
Met zorg bereid.

Rabobank. Een bank met ideeën.

GARANTVERZEKERING
MENZIS VERGOEDT
MEESTE
KOSTEN
Speciaal
voor
u

Probeer nu
5 maaltijden
voor slechts
€ 19,95!
Schoonheidssalon
Wo-Men
* Elektrotechniek

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

Electro Technisch Installatie Bureau

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.

Nieuwbouw - Onderhoud
Verbouw - Renovatie

DAK LEK?

Gezondheidscentrum Twekkelerveld

VERF - GLAS - BEHANG

Ook voor dakpannen,
zinkwerk en
Wij zijn o.a. gespecialiseerd in manuele
schoorsteenvegen
Maanstraat 130
G.J van Heekstraat 66

• Koelkast glasplaten
geslepen op maat

therapie, sportfysiotherapie,
dry needling en groepsbehandeling COPD
en claudicatio intermittens

• Plaatsen H.R.++ glas

Voor particulier en bedrijf

• Vernieuwen houten kozijnen,
deuren en ramen

Tel: 053 4358992
www.fysio-debleek.nl
Grote Beerstraat 92 - 7521 XL Enschede

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

Tel. 053 - 7505120 Mob. 06 - 12150899
K.v.K. nr. 08212128

Merkvlakken en
Merkvlakken
en
tekstvlakken
tekstvlakken
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

* NEN 3140 keuringen
* Datanetwerken
NIEUW
IN ENSCHEDE
Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere
verplichtingen.
Dat smaakt naar meerSCHOONHEIDStoch?
EN PEDICURESALON Wo-Men
>> VOOR INWONERS
* Inbraakbeveiliging
VAN ENSCHEDE MET EEN LAAG INKOMEN
Eet u natriumarm, vegetarisch of glutenvrij?
Ook dat kan. Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket
of bel
SUPER OPENINGSAANBIEDING!
BESPARING
GEMIDDELD
€100,PER JAAR
* enKamerabewaking
0800 - 023 29 75 (gratis)
maak uw keuze. Vermeld bij de
bestelling actiecode 202-SCE0122. Eet smakelijk!

PEDICUREBEHANDELING
VAN
€16.50 NU VOOR €12.50
VERGOEDINGEN
IN 2012 FLINK
UITGEBREID

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022.
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

EN BIJ EEN VOLLEDIGE GEZICHTSBEHANDELING
Pijlhovestraat 43
7521 VS Enschede
EEN HAND- OF VOET VERZORGINGSBEHANDELING
BEL 053
- 481
7800 OF
KIJK OP
Tel. 053 - 435 89 74 GRATIS
www.apetito-shop.nl
IN DE
MAAND
NOVEMBER.

WWW.GEZONDVERZEKERD.NL OF U IN AANMERKING KOMT
GEOPEND PER 1 NOVEMBER

PIEST - OLIESLAGWEG

De grootste vakspeciaalzaak in de regio!

15,6”eedbeeld

9,6 cm LED br

3

4096 MB
320 GB

119 CM

z

FULL HD 100 H
PRIJSPAKKER

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 Harddisk. ATI Radeon 512 Mb, WLAN, geheugenkaartlezer en webcam. Window
7 Home Premium.
MET 2 JAAR PICK-UP
& RETURN GARANTIE

449

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.

47LE5510

Schoonheids- en Pedicuresalon
Wo-Men

openingstijden :ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00
(Behandelingen zijn s'avonds ook mogelijk)
zaterdags van 9.00 tot 13.00

MAIKEL
Even tijd voor uzelf

Schoonheidssalon Wo-Men
(zijstraat
maanstraat)
U kunt Draakstraat
bij schoonheids-3 en
pedicuresalon
Wo-Men terecht voor:
7521 GR Enschede
- Gezichtsbehandelingen
- Manicure
053-4333798
- Pedicure (ook diabetische
voet en pedicuren aan huis!)
06-38295171

DECEM BER KA DO MAAN D!

- Harsbehandelingen
Auto maikel
gaat helemaal los
- Uw Bruidsmake-up
info@schoonheidssalonwo-men.nl
in december
en geeft
daarbij een
Neem eens een kijkje op onze website of belt u gerust voor informatie
VAKANTIE CHEQUE KA DO!

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
Luxe vakantie in 14 verschillende landen voor 4 tot 7 overnachtingen
053 - 433 37 98 • 06 - 38 29 51 71
voor 2 pers. deze aktie geldt voor de hele maand december.*
* Vraag naar de voorwaarden.

Auto Maikel

Zie ook onze website www.automaikel.nl

www.schoonheidssalonwo-men.nl
inruil en financiering mogelijk

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

Tel 053-4358114/ 0653463506

INBOUWAPPARATUUR MET SERVICE !
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LEASE ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER

VAKMANSCHAP & SCHERPE PRIJZEN
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RVS
Halve belading

399

SAMSUNG 1400T WASMACHINE BAUKNECHT ONDERBOUW VAATWASSER

Onderbouw vaatwasser met RVS paneel, deur
Volelektronische 1400 toeren wasmachine met
en plint. 3 Temperaturen en 3 programma’s waarJouw
huis
verkopen?
6 kg.
inhoud
en RVS
trommel. Veel speciale
onder halve belading. Met waterstop en starttijdwasprogramma’s,
timer
voor
startuitstel
en
Gerald helpt je graag om het maximale uit
uitstel. VAN 829.- NU STUNTPRIJS 399.resttijdindicatie. VAN 499.- NU 299.de verkoop te halen! Bel hem op 06 36 16 39 37

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

Is uw kunstgebit gebroken of is er een tand uit? Tevens is er ook plek voor de senioren gym
LOGO 1 ORIGINEEL

Bel dan direct 06 - 38 66 20 99

in speeltuin de Wester.

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK
Ook hiervoorA.N.M.
kunt u zich
per telefoon
VANaanmelden
DER MEULEN

Of kom naar het tandtechnisch laboratorium!

VAN HEEKSTRAAT
of op deG.J.
praktijk
en anders 139
gewoon
7521EC TE ENSCHEDE
op dinsdagmiddag in de Wester.

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

of mail naar gerald@extramakelaars.nl

053 4304 304 extramakelaars.nl

elke
dinsdagmiddag
van
14.30
tot 15.00
uur AREA 1PX
GEWONE
LOGO
GETRACED MET
256
KLEUREN,
TRACE

LOGO 2

TRACED, 2 KLEUREN, TRACE AREA 1PX

“Meer dan 38 jaar ervaring
in de tandtechniek”
Voor advies, reparatie en correctie van uw prothese

www.dekunstgebitmakerij.nl
FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK

A.N.M. VAN DER MEULEN
info@dekunstgebitmakerij.nl
G.J. VAN HEEKSTRAAT 139
7521EC TE ENSCHEDE

TELEFOON: 053 - 4787539
G. J. van Heekstraat
7521 EN Enschede
WWW.FYSIO-TWEK.NL
E-MAIL: 408
TWEK@KPNPLANET.NL

Fysiotherapie de Bleek
bedankt zijn cliënten!
Ook het afgelopen jaar hebben onze
cliënten de praktijk gewaardeerd
en daar is een geweldig resultaat
uitgekomen. Wij hebben wederom
een prachtig certificaat “Praktijk
met Zorg” mogen ontvangen. Onze
cliënten waarderen onze praktijk
met maar liefst een 9,4!

FYSIOTHERAPIE DE BLEEK

FYSIOTHERAPIE DE BLEEK
Gezondheidscentrum Twekkelerveld
info@fysio-debleek.nl
053-4358992

De afgelopen maanden zijn we weer met
goedbezochte bijeenkomsten begonnen
met van het Alzheimer Café in Wijkcentrum De Roef Pastoor Geertmanstraat
17 in Enschede.
De eerst volgende bijeenkomst is op
maandag 2 mei met als thema:
IS HET DEMENTIE OF
VERGEETACHTIGHEID!?

Zaal is open om 19.00 uur, programma
van 19.30 tot ca 21.00 natuurlijk gratis
toegang met koffie of thee.
Graag willen wij u nogmaals wijzen op
de Alzheimer Telefoon, die gebeld kan
worden als U behoefte heeft aan een
luisterend oor of advies. Deze is dagelijks
bereikbaar van 9.00 tot 23.00 op telefoon
nummer 0800-5088.

is in 2021 door 167 cliënten gereviewd

84
-100

Wij zijn natuurlijk ontzettend trots
op dit resultaat! Hartelijk dank aan
al onze cliënten en aan onze toppers
van medewerkers.

Alzheimer Café

-50

0

+50

9.4

+100

Net Promoter Score

Algemene beoordeling

Mate waarin de praktijk positief of negatief
wordt aanbevolen door cliënten.

Het gemiddelde cijfer dat de praktijk heeft gekregen.

Contact

Behandelplan

Praktijk

Hoe ervaren cliënten de
benadering en de deskundigheid
van de zorgverlener.

De informatievoorziening
over het behandelplan en de
bijbehorende communicatie.

De bereikbaarheid van de
zorgorganisatie, de hygiëne en de
ervaren privacy.

Het onderzoek

Lees klantreviews over zorgverleners op:

De
komen
uit een wetenschappelijk
onderzoek
dat
Hetresultaten
onderzoek
is gebaseerd
op een gevalideerd
en betrouwbaar
onderzoeksinstrument en is
onafhankelijk
uitgevoerddoor
doorQualiview
Qualiview// Qualizorg B.V.
onafhankelijkisuitgevoerd
B.V.
Uitgereikt
Uitgereiktdoor:
door:

spreekt uit ervaring
Rutger
Zuidam
Manonvan
Harenberg

Accountmanager
Directeur
QualizorgQualizorg
B.V.

®

Datumverstrekking:
verstrekking:30
14maart
maart2018
2022
Datum

Hoe werkt het geheugen ? Wat gaat er
fout in het brein bij dementie? Waarom
zijn er zoveel verschillen in het dementie
proces? Uitleg over ziekte van Alzheimer,
vasculaire dementie en andere dementievormen.
Gastspreker is Sander Eshuis, psycholoog,
werkzaam bij Liberein. Het Thema van
de komende avond in juni is intussen
ook bekend en hierover zullen wij u in de
volgende wijkkrant informeren.

Ons Alzheimer Café heeft ook een eigen
facebookpagina, te vinden op de naam:
Alzheimercafé Enschede. Hierop zullen
ook de actuele ontwikkelingen worden
vermeld.

11

Graag tot ziens in mei en hopen dat
wij zonder beperkingen dit jaar verder
kunnen met onze thema avonden!
Met vriendelijke groet,
Wil Varwijk,
coördinator Alzheimer Café Enschede
w.varwijk@alifa.nl

Lammerinkswönner zoekt vrijwilligers
Gezocht: gastvrouw/heer bezoekerscentrum het Lammerinkswönner!
Je bent gastheer of gastvrouw in
bezoekerscentrum het Lammerinkswönner in het Abraham Ledeboerpark.
Eens per maand werk je samen met een
andere vrijwilliger op zondagmiddag.
Je opent het bezoekerscentrum en zet
je alle spullen klaar. Je zorgt voor een
prettige sfeer. Je beantwoordt vragen
over de boerderij, de moestuin, de
kruidentuin en het park.
In het bezoekerscentrum zijn door het
jaar heen verschillende educatieve
tentoonstellingen rondom duurzaamheid
en natuur voor kinderen van het

basisonderwijs,
van
januari-maart
staan er dieren op stal als onderdeel van
een educatief project. Als gastvrouw/
gastheer betrek je de kinderen bij de
tentoonstellingen en beantwoord je hier
vragen over, het is daarom van belang
dat je bereid bent om je te verdiepen
in de verschillende thema’s die met de
tentoonstellingen voorbijkomen.
In de toekomst willen wij activiteiten
gaan organiseren op de zondagen, die
jij als gastvrouw/gastheer aanbiedt en
begeleidt.
Bij belangstelling kun je contact opnemen
met Barbera Lagraauw: b.lagraauw@
wageler.nl of 0628354110.

Nieuws van de Wijkbudget Commissie Twekkelerveld
De Wijkbudgetcommissie heeft 29
maart jl. weer kunnen vergaderen
in De Melkweg, Jean-Paul was weer
onze gastheer met een kop koffie en
extra koeken meegebracht door ons
commissielid Trudy.
Wij hebben diverse aanvragen uit de
wijk binnengekregen welke meteen
zijn beoordeeld en toegekend.
EEN OVERZICHTJE
Circus Tijdgeest bestaat 35 jaar en
gaat dit vieren met het organiseren
van diverse activiteiten in het Van
Heekspark (van 23 juli t/m 1 augustus).
Natuurlijk met een echte Circustent
waar in de finale een optreden
door de kinderen wordt verzorgt.
Verdere informatie volgen o.a. in de
komende wijkkranten van Wijkkrant
Twekkelerveld.
Wij ondersteunen ook de actie ‘‘Big
Smile For A Child", dit jaar gaan
de motorclubleden met prachtige
motoren (Trikes en zijspanmotoren)
weer een 2-tal evenementen organi-

seren. Op 15 mei zal er van alles
worden georganiseerd rondom de
Herculesstraat en het DMBE gebouw,
er wordt dan ook geflyerd om
bekendheid te geven aan de grote dag
op 12 juni waarop een groot aantal
gehandicapte kinderen samen met
de Bikers een tour door Twente zullen
gaan maken.
Dan wordt er eindelijk weer een
Zomerfestival door Stichting Samen
Twekkelerveld in Twekkelerveld georganiseerd en hiervoor geven wij als
Wijkbudgetcommissie natuurlijk ook
graag onze steun. Er staan heel veel
plannen op stapel voor zaterdag 11
juni. Het festival wordt georganiseerd
op de Twekkelerzoom (vanaf Het
Heelal tot het Livio gebouw). Ook
hier volgt op facebook en Wijkkrant
Twekkelerveld meer informatie.
Ook de Wijkkrant Twekkelerveld
heeft wederom een steunaanvraag
ingediend waaraan wij onze goedkeuring hebben gegeven.

Wij zijn blij ook een prachtig initiatief
te kunnen steunen van meerdere
hulpverleningsorganisaties in onze
wijk om een Mini(ma) Markt te kunnen
organiseren. Deze vindt plaats op
zaterdag 21 mei op het schoolplein
van de Paulus Basisschool. Elders in
deze krant vindt U meer info.
Het voorjaar komt (al zag het er de
afgelopen weken naar uit dat de winter
en herfst weer waren teruggekeerd)
er aan en het is zeker weer tijd om
initiatieven te organiseren om onze
wijk weer verder op te vrolijken, heeft
U ideeën en ondersteuning nodig om
deze te realiseren laat het ons weten via
ons mail adres wijkbudgetaanvraag@
twekkelerview.nl en wij zijn er zeker
van dat wij u daarmee kunnen helpen.
Ook initiatieven om de minder bedeelde bewoners van onze wijk te ondersteunen en te helpen, willen wij waar
mogelijk ook graag ondersteunen, dus
neem contact met ons op! Wij zijn er
voor alle inwoners van onze mooie
wijk.

Wij hopen dat de aanvragen binnenstromen de komende weken, aan ons
zal het niet liggen om snel te reageren
zodat de acties ook snel van de grond
kunnen komen.
Aanvragen zoals altijd graag melden
via de mail bij wijkbudgetaanvraag@
twekkelerview.nl
Uw Wijkbudgetcommissie
Twekkelerveld

Programma Mystiek Theater
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.

vrijdag 29 april 2022 20:30 uur
DE TOR ON TOUR: MILLENNIUM JAZZ
ORCHESTRA FEAT. MARJORIE BARNES
Componist en orkestleider Joan
Reinders heeft in het kader van
de Week van de Jazz een speciale
compositie geschreven. Wij zijn er
heel trots op dat de wereldpremiere
van deze compositie op ons podium
zal plaatsvinden op vrijdag 29 april
2022. In een bijzonder concert waar,
naast de wereldpremiere van deze
compositie, zangeres Marjorie Barnes
als gastsoliste optreden.
zaterdag 30 april 2022 19:30 uur
HORROR MOVIE SHOW –
UITVERKOCHT
HORROR MOVIE SHOW IN DE
FILMSTUDIO 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. VAN MOULIN
ROUGE NAAR GREASE Je gaat van
de Moulin Rouge naar de zinderende
jungle van Afrika, en ontdekt welke
dansstijlen hierbij horen.
zondag 1 mei 2022 16:00 uur
CRAZY SUNDAY MET DE TRIBUTE
BANDS SANTANA EN THE EAGLES!
Een heerlijke zondagmiddag met
muziek van Santana en The Eagles!

Santana Deze tribute band is een
show vol energie, sensationele
acts. Alle bandleden lopen over
van enthousiasme en energie. Het
optreden zit vol onverwachte acts en
verrassende wendingen. The Eagles
The Eagles Tribute is een muzikale
vriendenclub die geniet van het samen
muziek maken.

donderdag 12 mei 2022 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. Oftewel:
alle mogelijkheden voor een geweldige
bruiloft, een gezellig familiefeest, of
een uitzinnige verjaardag.
vrijdag 13 mei 2022 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW UITVERKOCHT –
DE GRIEZELIG GEZELLIGE DINNERSHOW
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

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

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!

zaterdag 14 mei 2022 17:00 uur
dinsdag 17 mei 2022 17:00 uur
zaterdag 21 mei 2022 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. Oftewel:
alle mogelijkheden voor een geweldige
bruiloft, een gezellig familiefeest, of
een uitzinnige verjaardag.
vrijdag 20 mei 2022 19:30 uur
HOUSE OF HORROR SHOW
DE GRIEZELIG GEZELLIGE DINNERSHOW
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!

dinsdag 24 mei 2022 20:00 uur
JOOP EN JESSICA GENOOTSCHAP
Joop en Jessica geven een besloten
optreden voor het Joop en Jessica
Genootschap in ‘t Verborgen Theater***
Entree: €20,-—excl. paarse button
à €2,50 (de rode button is niet meer
geldig). U kunt nu reserveren en
ontvangt begin mei een factuur.
verborgentheater@introweb.nl
donderdag 26 mei 2022 20:00 uur
DUAL CITY CONCERT BAND PLAYS
THE MUSIC OF COUNT BASIE AND
FRANK SINATRA
Sluit Hemelvaartsdag af met een
topconcert met de muziek van Frank
Sinatra en Count Basie door de Dual
City Concert Band feat. Herman
Nijkamp!

Dagelijkse activiteiten in ’t Proathuus
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
TA Wijkwerk
Wijkteam
Alifa Jongerenwerk
Bibliotheek Enschede
Voorleesexpress

09:00 - 13:30 uur
09.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
13.00 - 16.00 uur
12.00 - 17.00 uur

WOENSDAG
Lunchteam
TA Wijkwerk
Wijkwijzer
Wijkteam
Stichting Move
Focus
Stadsdeelmanagement
DONDERDAG
Lunchteam
TA Wijkwerk
Wijkwijzer
Wijkteam
Stichting Move

09:00 - 13:30 uur
09.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 12.00 uur

09:00 - 13:30 uur
09.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
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

Samen Twekkelerveld werkt door aan het terrein
Inmiddels wordt het terrein aan de
Steenbokstraat 35a steeds mooier
en functioneler. Met man en macht
en graafmachine is de bodem
onder handen genomen en wordt er
verharding aangebracht in de vorm
van 2e hands stoeptegels.
De eerste bezorgingen van fietsen
voor het kinderfietsplan zijn inmiddels
een feit, en de ruimte kan hiervoor
goed gebruikt worden. Daarnaast is
het van groot belang om de voorraad
hout voor de projecten droog op te
kunnen slaan.

Eind april, begin mei zal de officiële
opening plaatsvinden van het Kinderfietsplan project. Een exacte datum
volgt zodra de laatste werkzaamheden
zijn verricht en alles klaar is voor gebruik.
Met de komst van de lente wordt er
ook weer volop gewerkt in de tuin, en
wordt er naar hartenlust gesnoeid, en
gepoot.
De opdrachten portefeuille zit mooi
vol, en in de werkplaats wordt hard
geklust om de opdrachten uit te
voeren tot een mooi resultaat.

OPROEP VRIJWILLIGER!
Wil jij meehelpen in een leuk,
enthousiast, en gezellig team? Vind je
werken met je handen leuk, en klus je
graag? Vind je het leuk om oude fietsen
weer netjes te maken, zodat kinderen
die het wat minder hebben erop naar
school kunnen fietsen, of gewoon
recreatief op rond kunnen toeren?
Vind jij het leuk om samen aan kleine
projecten te werken, waarbij de dag
altijd start met een kop koffie, en er
altijd iets te doen is, zowel binnen als
buiten?

We doen veel met hout, schilderen,
tuinieren, en meer. Ben je nieuwsgierig
en wil je eens langskomen om zelf
te zien wat we zoal doen? Kom dan
gerust langs op de woensdag, of na
telefonische afspraak op één van de
vele momenten dat we aanwezig zijn.
(Ook s ’avonds)
Voor Dames die graag creatief bezig
zijn is er iedere dinsdag een workshop
waar je welkom bent, om onder het
genot van een kopje koffie of thee
gezellig mee kunt doen.
Kijk voor een indruk eens op onze
website, en facebookpagina Samen
Twekkelerveld.
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Meld je dan nu aan via onze website
Samen Twekkelerveld, of stuur een
mailtje naar info@samentwekkelerveld.nl Bellen voor informatie mag ook
via het telefoonnummer 0618609845

Zomerfestival Twekkelerveld 11 juni 2022
Op zaterdag 11 juni vindt op
Twekkelerveld het Zomerfestival weer
plaats.
Op een nieuwe en mooie locatie in de
Twekkelerzoom tussen Speeltuin ’t
Heelal en de Meteorenstraat zal het
spektakel plaats gaan vinden.

Het programma zit bomvol artiesten,
en staat garant voor een ouderwets
gezellige avond in de wijk. De horeca is
ruim aanwezig en aan de Bier-carrousel
is voor een schappelijke prijs en koud
drankje te halen. Het festival is voor
en van de wijk, en de entree is zoals
gewoonlijk gratis!

Van 12:00 - 16:30 uur vinden er op
het grote podium diverse optredens
plaats van o.a. POPsCOOL, Drum en
Marchingband Enschede beter bekend in
de wijk als DMBE. Daarnaast nog enkele
acts en demonstraties. Nadere info
hierover volgt nog.

Net als de overige evenementen is ook
dit festival weer mogelijk gemaakt met
ondersteuning van de wijkbudgetten
commissie, waarvoor onze hartelijke dank.
De line-up van artiesten volgt o.a. op
de facebookpagina van Stichting Samen
Twekkelerveld, die verantwoordelijk is
voor de organisatie van het Zomerfestival.
Houd op het winkelcentrum de etalages
van de winkeliers in de gaten voor de
aankondigingsposters met de laatste
informatie. Kortom zet in je agenda 11
juni 2022 vanaf 12:00 uur Zomerfestival
Twekkelerveld!

Vanaf 16:30 uur barst het feest los op
de “Zoom” en treedt een scala aan
artiesten, en o.a. de Classixx Live Band
op voor het aanwezige publiek.

DE CLASSIXX LIVE BAND
Deze 5 koppige Band met een breed
repertoire van bekende klassieke, en
nieuwe nummers treed op tijdens het

Met een grote Rommelmarkt/Braderie,
een grote kidscorner met springkussens,
hindernisbaan,
Ballonnenclown,
Schmink, en natuurlijk de kidstent van
speeltuin ’t Heelal, wordt het overdag
een prachtig feest.

Zomerfestival Twekkelerveld. Voor de op
Twekkelerveld woonachtige Drummer en
zanger van de band Michel Brouwer, een
thuiswedstrijd.
WIL JIJ O.A. DEZE FANTASTISCHE
BAND, EN ANDERE ARTIESTEN OP ZIEN
TREDEN?
Kom dan naar het Zomerfestival, en
geniet van de bekende klassiekers die
deze Band ten gehore brengt tijdens hun
optreden!

ZOMAAR EEN GREEP UIT HUN
VERNIEUWDE EN VERRASSENDE
REPERTOIRE!
Honky tonk woman - Rolling stones
Piano man - Billy Joel
Baker street - Gerry Rafferty
I"m still standing - Elton John
Eye in the sky - Alan Parsons Project
Kristallnacht - Bap
Blue Hotel - Chris Isaac
Get down - Gilbert o’Sullivan
Runaway train - Soul Asylum

Show and Marchingband EVC:
The Road to het WMC 2022 | deel 3
Culturele voorstellingen schieten weer
als paddenstoelen uit de grond! En
wat is dat fijn want wat hebben we dit
gemist. Ook EVC draait ondertussen
weer op volle toeren. We zijn niet
alleen druk met de voorbereidingen
voor het WMC, maar ook voor leuke
kleine (nieuwe) concerten. Een van
die concerten is het “WAK” -concert
(week van de amateurkunsten) waar
we natuurlijk aan mee gaan doen. We
zullen daar o.a. onze WMC-marsen
voor het eerst aan het publiek laten
horen, en verder gaan we u verrassen
met pop & rock classics. Deze
klassiekers hebben we in een nieuw
en verrassend arrangementen laten
zetten. Dus kom woensdag 8 juni 2022
om 20:00 uur na het clubgebouw van
Show- & Marchingband EVC aan de
Lambertus Buddestraat 1, wij zorgen
voor de koffie!
JUBILARIS
Ook dit jaar hebben we een jubilaris
in ons midden namelijk Edith
Voogtsgeerd. Zij is maar liefst 40 jaar
lid van Show- & Marchingband EVC
(en EDES). Tijdens onze jaarlijkse
ledenvergadering hebben we Edith
gehuldigd. Edith is op 12-jarige leeftijd
begonnen bij de minirettes van EDES.
Het was meteen duidelijk dat Edith
erg fanatiek was, en nog steeds is
ondanks haar drukke baan in de zorg.
Na een aantal jaren is ze trompet gaan
leren spelen iets dat ze gelukkig nog
steeds doet. Edith nogmaals van harte
gefeliciteerd.
HENK IJSPEERD ZAAL
Op 25 mei 2022 is het alweer 1 jaar
gelden dat Henk IJspeerd op 69-jarige
leeftijd overleed. Henk heeft veel voor
de club betekend. Eerst natuurlijk bij
EDES later bij EVC. In die jaren heeft
hij diverse functies bekleed waaronder
Tambour-maître,
choreograaf,
arrangeur, trompettist en dirigent
van het jeugd korps. Vanwege zijn
bijzondere staat van dienst en zijn
erelidmaatschap was Henk voor
EVC een clubicoon. Daarom hebben
we gemeend tijdens de algemene
ledenvergadering onze repetitieruimte
te benoemen tot de Henk IJspeerd zaal
om zodoende Henk nog lang te kunnen
eren.
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SUPPORTERS BUS WMC
Op zondag 24 juli 2022 zal Show- &
Marchingband EVC Enschede deelnemen aan het wereld muziekconcours
te Kerkrade. EVC neemt deel aan de
mars wedstrijden 1e divisie.
Het WMC is een hele uitdaging voor
de fanatieke groep muzikanten, die
worden uitgedaagd om 2 mooie Engelse
marsen, namelijk Under the White
Ensign van sir Vivian Dunn en Croydon
Citadel van componist Brindley Boon
ten uitvoer te brengen.
De muzikanten van show- & Marchingband EVC zouden het mooi vinden dat
er een bus vol supporters mee gaan
richting Kerkrade, om zo de muzikanten
aan te moedigen met een vol “uit vak”

in het Parkstad Limburg stadium te
Kerkrade.
Graag bieden wij de mogelijkheid om
via de vereniging kaarten te bestellen,
zodat alle supporters bij elkaar zitten.
Ook bieden wij de mogelijkheid om
naast een kaartje een bus ticket te
boeken, de prijs hiervan is nog niet
definitief i.v.m. de perikelen die op dit
moment in de wereld gaande zijn.
Zoals beloofd ga ik u de komende
maanden meenemen in “The Road
to het WMC. In deze maandelijkse
stukjes gaan we u van voor en achter
de schermen vertellen hoe wij ons
gaan voorbereiden op het WMC. Verder
houden we interviews met instructeurs
en gaan we met arrangeurs van de
muzikale stukken om tafel om deze
stukken te ontleden. Deze maand wordt
de 2e mars onder de loep genomen.
Voor het WMC-2022 hebben de
leden en instructeurs gekozen voor
2 typische Engelse marsen. Iets wat
goed bij Show- & Marchingband EVC
past. Niet alleen past het bij onze
prachtige uniformen (naar Engels
voorbeeld), maar ook past de typische
Engelse mars goed bij onze leden.
UNDER THE WHITE ENSIGN
De tweede mars die we aan u gaan
voorstellen is de mars Under the
White Ensign van luitenant-kolonel
Sir Francis Vivian Dunn. Francis Vivian
Dunn werd geboren in Jabalpur, India.
Zijn vader, William James Dunn, was
kapelmeester van het tweede Bataljon
King’s Royal Rifle Corps en later
muziekdirecteur van de Royal Horse
Guards. Dunn studeerde piano bij zijn
moeder, Beatrice Maud, en volgde
koorstudies in Winchester. Hij bezocht
de Hochschule für Musik Köln in 1923
en twee jaar later de Royal Academy
of Music. Hij studeerde directie bij
Henry Wood en compositie bij Walton
O’Donnell. Als violist trad hij op in het
Queen’s Hall Promenade Orchestra en
in 1930 was hij een van de oprichters
van het BBC Symphony Orchestra.
CARRIERE VAN SIR VIVIAN DUNN
Dunn werd ontslagen door de BBC,
maar wordt op 3 september 1931
aangesteld als luitenant bij de Royal
Marines om muziekdirecteur te
worden voor de Portsmouth Division
of the Corps. Zijn taken omvatten het
leiden van de Royal Marines Band op
het Royal Yacht, waar hij de koninklijke
familie ontmoette. Prinses Margaret
herinnerde zich later dat Dunn haar
jeugdheld was.
Dunn nam deel aan de koninklijke
tournee door Zuid-Afrika aan boord
van de HMS Vanguard in 1947 en een
Royal Marines-bandtournee door de
Verenigde Staten en Canada in 1949.
Zijn promotie tot luitenant-kolonel
en hoofddirigent van muziek van de
Royal Marines volgde in 1953. Dunn
en de Royal Marines Band vergezelde
koningin Elizabeth II en prins Philip,
hertog van Edinburgh op de SS Gothic

voor de Commonwealth Tour na de
kroning. Na voltooiing benoemde de
koningin Vivian Dunn tot CVO en in
1960 tot OBE.
In 1955 werd Dunn door Euan Lloyd
van Warwick Films gevraagd om de
themamuziek te componeren voor The
Cockleshell Heroes.
Hij verschijnt in 1966 als zichzelf bij
het dirigeren van de Royal Marines in
de eindtitels van de film Thunderbirds
Are Go. Voor dat laatste werd een
hoogwerker gebruikt om te filmen, en
Dunn stond erop om zelf op de kraan
te zitten. Maar elke keer dat hij begon,
schommelde de camera. En naarmate
Dunn meer opgewonden raakte van
de muziek, wiegde de camera meer
en meer tot het punt waarop de
bemanning dacht dat ze van de kraan
zouden komen, vandaar dat regisseur
David Lane Dunn moest vragen of hij
in plaats daarvan vanaf de vloer wilde
dirigeren.
COMPOSITIES
Dunn componeerde en arrangeerde
meer dan 60 muziekstukken. De meeste
zijn marsen, veelal met connecties
tot de Royal Marines. Een paar van
zijn meesterwerken zijn The Globe
and Laurel (1935, herzien 1945), The
Captain General (1949), Cockleshell
Heroes (1955) en Mountbatten March
(1972). Dunn arrangeerde ook vele
anderen, waaronder de Russische
Preobrajensky-mars (auteur onbekend);
later om de officiële langzame mars
van de Royal Marines te worden en A
Life on the Ocean Wave (de officiële
snelle mars).
Show- & Marchingband EVC speelt op
het WMC de mars Under the White
Ensign van Sir Vivian Dunn. Het Witte
vaandel, of in het Engels: White Ensign,
vroeger ook wel St George’s Ensign
genoemd ter onderscheiding van een
vlag zonder kruis en is tegenwoordig de
officiële Britse oorlogsvlag ter zee. Het
vaandel wordt als landsvlag gebruikt
op schepen en walinrichtingen van de
Royal Navy. Het wordt ook gevoerd
op jachten van het Royal Navy Yacht
Squadron en door schepen. Van 1652
tot 1864 was het Witte vaandel tevens
in gebruik als oorlogsvlag ter zee voor
het Witte eskader van de Royal Navy
dat voornamelijk opereerde rond de
Britse kust, voor de kust van Frankrijk
en op de Middellandse Zee. Wanneer
een symbool op een wit vaandel is
geplaatst, spreekt men van een White
Ensign.
Under the White Ensign is een mooie
loopmars in 2/4 en 6/8 maatsoort. Ook
bij deze mars komt iedere actie van het
korps aan bod.
ROEL VAN RAAIJ
Beide WMC-marsen zijn geschreven
voor een andere bezetting (brassband
en harmonie). Om toch alle solo stukjes
te kunnen spelen en te zorgen dat de
melodielijn blijft doorgaan hebben
we de marsen laten arrangeren door

dirigent, arrangeur en jurylid Roel
van Raaij van uitgeverij Muziekhuis
Fidelis uit Arnhem. Roel van Raaij
geboren in 1959 kreeg muziek met de
paplepel ingegoten. Bij zijn ‘thuisclub’
Rijnmondband in Schiedam en op de
plaatselijke muziekschool ontwikkelde
hij zich op zowel slagwerk als trompet/
Eb-cornet.
Al gauw vormde zich een praktijk als
instructeur en arrangeur voor diverse
mars- en showorkesten en speelde
hij in diverse HAFABRA-orkesten en
koperensembles. Hoewel een studie
aan het conservatorium voor de
hand lag (en ook enkele jaren werd
gevolgd) studeerde Roel biologie en
milieukunde en behield hij muziek als
‘nevenactiviteit’, maar dan wel een
serieuze, want hij behaalde het BvOI
instructeursdiploma cum laude in 1986
en HAFA-directie en bijvak trompet via
het Staatsexamen in 1996. Als dirigent
is Roel werkzaam (en werkzaam
geweest) bij zowel harmonie als
fanfareorkesten en met diverse marsen showorkesten werden WMCmedailles en andere prijzen verworven,
CD’s gemaakt en vele programma’s
ontwikkeld.
Roel is bestuurlijk actief bij de Bond
van Orkest dirigenten en Instructeurs
en bij de Technische Commissie van
de KNMO. In het werkzaam leven is hij
beleidsadviseur bij een ministerie waar
hij diverse (educatieve) programma’s
leidt
waarbij
ook
regelmatig
‘projectbeoordelingen’, ‘prijsvragen’ of
‘awards’ aan de orde zijn.
Show- & Marchingband EVC mag op
zondag 24 juli 2022 om 14:50 uur in het
parkstad Limburg Stadion te Kerkrade
haar performance laten zien. Een hele
happening, want het is namelijk de
eerste keer uit haar bestaan, dat EVC
deelneemt aan het WMC. Een unieke
gebeurtenis voor zowel jong als oud.
Wil je meer informatie over Show- &
Marchingband EVC, of wil je een keer
meespelen kijk dan gerust op www.
evc-enschede.nl
Martijn Broshuis
Voorzitter

DMBE blijft maar doorgaan
met leuke projecten
DRUMFANFARE.
Met trots mogen we jullie een uniek
concert van ons aankondigen op 18 juni
a.s. Het thema wordt ‘To the Movies’ en
ja, we zijn dan ook dichtbij een bioscoop
maar we maken er een drive-in concert
van. Nog nooit vertoond volgens ons en
de organisatie heeft heel wat problemen
op moeten lossen, maar dat gaat zekers
goed komen.
Ook de optredens stromen weer binnen
en de Palmpasen en paasvuur optredens
in Borne staan ook weer traditioneel op
ons programma. In Gronau staat nog een
optreden gepland en in Nijmegen weer
voor de vierdaagse eindloop op de Via
Gladiola.
JONG DMBE
Zij gaan als een speer o.l.v. Mark en
Rens de nieuwe instructeurs die een
conservatoriumopleiding volgen. Zij
willen Jong DMBE weer even een boost
geven met nieuwe leuke muziek en
slagen daar prima in.
OOSTER BLOASKAPEL
Die gaan ook weer veel optredens en
festivals bezoeken. Zij hebben veel
nieuwe muziek die denken wij erg goed
bij het publiek aan zal slaan.
Oefenen doen ze altijd op de donderdagavond en heb je belangstelling mag je

altijd aankomen om even een praatje te
maken of zelfs meedoen! Vanaf 20.00
uur ben je welkom.
OPLEIDING VAN DE JEUGD. LEERORKEST.
Er doen 48 kinderen mee met dit
leerorkest. In totaal krijgen ze 10 lessen.
Deze kinderen zitten op een van deze 3
basisscholen op het Twekkelerveld.
De OBS Twekkelerveld, CBS de zevenster
en Basisschool Paulus. Op diverse
instrumenten krijgen de kinderen les
van instructeurs en instructrices van
DMBE, PHION en Kaliber. Op 10 juni is
de afsluiting samen met het orkest van
PHION.
De trommelaars zijn aan de Herculesstraat
10 op de donderdagmiddag. De andere
instrumenten zijn verdeeld tussen de
Paulusschool en OBS Twekkelerveld.
Instrumenten staan voor hen gereed
zoals dwarsfluit, trompetten, slagwerk.
Dat wordt wat mensen op 10 juni!
Kom gezellig luisteren en kijken naar de
mogelijkheden voor jong en oud want die
vergeten we natuurlijk ook niet.
TWIRL
Bij de Twirl zijn we ook weer goed bezig.
In maart zijn we in Emmeloord geweest
voor een wedstrijd. Niet iedereen is mee
geweest, we hopen dat de volgende keer
alle dames mee kunnen doen met de

wedstrijd. De middag wedstrijd begon
met Solo Twirling 1 baton.
Ellen en Romee waren als allereerste, dat
was sowieso al super spannend.
Daarna waren Benthe en Courtney
aan de beurt. Ze hebben het allemaal
ontzettend goed gedaan. We mogen
Benthe zelfs feliciteren voor het behalen
van promotie in Solo Twirling 1 baton.
Na de Solo Twirling 1 baton heeft Benthe
ook nog een mooie Super-X-Strut laten
zien. Wat zijn we trots op onze dames!
Nu weer druk met nieuwe dingen op
de training, zoals bijvoorbeeld team
Twirling. Op naar de volgende wedstrijd!
Vind je dansen leuk, en wil je de trucjes
met de baton ook eens een keer
proberen?
Kom een paar vrijblijvende proeflessen
doen bij ons, je bent welkom op dinsdag
van 18:00 tot 19:00. Kom langs, of vraag
meer informatie via info@dmbe.nl

!

Informatie
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 spoedgevallen: ‘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

15

Kosten lidmaatschap
0-18 jaar: gratis

Standaardabonnement:
€ 4,25 per maand

Jaarabonnement:		
€ 50,00 per jaar
Computerspreekuur
Elke laatste woensdag
van de maand
10.00 -12.00 uur

Big Smile For a Child,
een non profit organisatie voor gehandicapte kinderen
Wij zijn een organisatie die 1x per jaar
gehandicapte kinderen (lichamelijk en
of geestelijk) een mooie dag bezorgen.
Want beseft u zich dat deze groep
kinderen vaak geïsoleerd leven.

hiervoor ook flyeren in de wijk zodat
iedereen weet dat er wat leuks te
doen is. Wij hopen op een zeer grote
belangstelling en opkomst vanuit wijk
Twekkelerveld

Naast schooltijd of sociale werkplaats
is er vaak niets meer. Deze groep
kinderen
(sommigen
in
een
volwassenen lijf) hebben vaak geen
vrienden om mee te spelen, zijn niet lid
van een sportvereniging, worden niet
uitgenodigd voor een kinderfeestje etc.

Wij bezorgen deze kinderen een leuke
dag door ze mee te nemen achterop
een Trike, en worden vergezeld door
vele motorrijders. Deze dag maken we
een mooie rit door de Twentse natuur.

Wij beginnen dit jaar op 15 mei met een
evenementen dag voor kinderen en de
hele buurt rondom de Herculesstraat
en het gebouw van de DMBE. Wij gaan

HOE ZIET DEZE DAG ERUIT?
We beginnen de dag met ontvangst
van koffie/thee/limonade en koek,
verzorgd door onze organisatie. Dit
alles gebeurt aan de Herculesstraat 10
bij het gebouw van DMBE. Na de koffie

starten we de rit. De kinderen rijden
voor in de groep.

offert zijn of haar dag op en dat
waarderen wij enorm.

Tijdens de rit maken we een pitstop
en kan er koffie/thee/frisdrank
en eventueel een snack worden
genuttigd. Deze is voor eigen rekening.
Maar tot nu toe hebben we de koffie
en thee gesponsord gekregen.

Doordat wij alles zelf verzorgen zoeken
we altijd naar sponsoren om uit de
kosten te komen. Want deze gehele
dag moet een feestje zijn. De kinderen
krijgen bij aankomst een blijvende
herinnering van ons mee.

Na de pitstop hervatten we onze rit
en word het weer genieten geblazen.
Bij terugkomst wordt er gegeten en
gedronken. De organisatie verzorgd
dan het eten en drinken. Dit is ons
dankjewel naar de medemens toe aan
iedereen die deze dag geholpen heeft.
Sommigen komen van ver iedereen

En als het zich toe laat proberen we ze
ook nog iets leuks mee te geven na de
rit. Dit jaar rijden we 12 juni en vertrek
weer vanaf ons vaste honk DMBE aan
de Herculesstraat 10 in Enschede.

Bestrijding eikenprocessierups in Enschede Noord
De eikenprocessierupsen zijn uit hun ei.
De gemeente start daarom -waar dat mag
en kan- met de vroegtijdige bestrijding.
Op
enschede.nl/eikenprocessierups
staat de bestrijdingskaart. Daarop is op
straatniveau te zien welke eiken worden
behandeld, en met welk biologische
bestrijdingsmiddel dat gebeurt.
DE MEESTE EIKEN IN ENSCHEDE NOORD
WORDEN BEHANDELD MET BACTERIËN
Net als vorig jaar. Bacteriën verminderen
ongeveer 60 tot 80% van de rupsen in
de bomen. De bestrijding gebeurt bij
voorkeur overdag. Als er tijd tekort is,
of het weer is overdag te slecht, dan
gebeurt de bestrijding ook ’s avonds en ’s
nachts. Dit gebeurt met grote tractoren
en flinke waaiers. Dit levert dus kort
geluidsoverlast op.
VERANDERING BESTRIJDING ROND
WETHOUDER HORSTMAN SPORTPARK
Daar is een nieuwe vlindercirkel dit
jaar. Dat betekent dat er beschermde
vlinders gezien zijn. De eiken rondom het
sportpark worden daarom behandeld
met aaltjes. Vorig jaar werden de eiken
behandeld met bacteriën. Aaltjes
verminderen ongeveer 40 tot 60% van de
rupsen in de bomen. Ze worden ’s avonds
en ’s nachts in de bomen gespoten, want
ze kunnen niet tegen UV-licht.
BESTRIJDING MEKKELHOLT /
DEPPENBROEK
Veel eiken op Mekkelholt / Deppenbroek

worden vanaf eind april 2 keer behandeld
met bacteriën. Dat vermindert ongeveer
60 tot 80% van de rupsen in de eiken.
AMELINKPAD
Het Amelinkpad ligt middenin een
vlindercirkel. Hier komen vlinders voor
die door de wet beschermd zijn. De
gemeente mag hier niet bestrijden.
Hier kan daarom overlast ontstaan van
rupsennesten.
BESTRIJDING VAN HEEKPARK / WATTEZ
In het Van Heekpark wordt de rups
aan de kant van de Walhofstraat /
Boddenkampsingel
bestreden
met
aaltjes. Al vroeg in het seizoen, vanaf half

april, worden de eiken 2 keer behandeld.
De eiken bij Wattez worden weer
behandeld met bacteriën. De overige
eiken in het Van Heekpark worden niet
behandeld. Daar leven beschermde
vlinders.
BESTRIJDING LEDEBOERPARK / PARK
DE KOTTEN
Op deze plekken mag de gemeente
niet vroegtijdig bestrijden. Hier komen
beschermde vlinders voor. Er staan veel
belangrijke planten en kruiden bij de
eiken die deze vlinders gebruiken om
hun eitjes te leggen. Op deze plekken
kunnen overlastgevende rupsennesten
ontstaan.

BESTRIJDING TWEKKELERVELD /
RIGTERSBLEEK
Hier wordt op dezelfde manier bestreden
als vorig jaar. Bijna alle eiken mogen hier
met bacteriën behandeld worden. Ook
de eiken bij sportvelden, speeltuinen en
scholen.
DE OVERLAST 100% WEGNEMEN KAN
NIET, VERMINDEREN WEL
Geen enkel biologisch bestrijdingsmiddel
doodt alle eikenprocessierupsen. Aaltjes
verminderen het aantal rupsen in de boom
met maximaal 60%. Dat is afhankelijk van
de weersomstandigheden en de hoogte
van de bomen. Hetzelfde geldt voor
bacteriën. Die verminderen ongeveer 60
tot 80% van de eikenprocessierupsen in
de boom.
OVERLASTGEVENDE NESTEN KUNNEN
WORDEN WEGGEZOGEN
Dat zijn nesten die heel groot zijn
(formaat voetbal en groter), op de stam
zitten of over een (fiets)pad hangen.
DE GEMEENTE HOUDT ENSCHEDE
DOORLOPEND OP DE HOOGTE
Op
enschede.nl/eikenprocessierups
staat
meer
informatie
en
de
bestrijdingskaart. Ook via Huis aan Huis
en sociale media worden inwoners op de
hoogte gehouden van de bestrijding. Net
als vorig jaar.

