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Inhoud Filippine puzzel door Gerlinde Post

Vul in het diagram de woorden in volgens de omschrijvingen hieronder. Gelijke getallen zijn 
gelijke letters. Bij juiste invulling ontstaat in de grijze balk een woord.

1. Duur in het Christendom van de aanloop naar kerst (advent). 
2. De (enige échte) wandeling in dit park in Enschede waar je ‘het antwoord’ op deze puzzel kunt 
horen op 18 december tussen 10.00 uur en 14.00 uur. 3. De Oosters-Orthodoxe kerken vieren 
advent zo lang. 4. Aftellen maar…. 5. Klassiek ballet van Tsjaikovski.
6. Symbool voor vruchtbaarheid. 7. 6 januari. 8. Sinterklaas is de…. van Mira. 
9.Dit jaar ook in Enschede. Niet meer zwart.

Oplossing augustus 2022: 

Polaroid

1.Reisopera 2.FysioTwente 3.ter Kuile 4.wijkagent 5.Gierzwaluw 6.Espoort 7. Freinet 
8. Stadsdeelmaneger 

1 4 14 8 1 8 ‘ 

2 8 13 5 2 12 1 

3 8 2 3 14 13 10 6 

4 13 4 3 7 1 8 6 8 

5 6 9 3 1 1 8 2 

6 1 8 7 3 5 9 

7 13 2 1 6 10 

8 5 14 7 12 

9 2 9 3 8 3 
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Dit is de wijkkrant van en voor de 
wijk de Bothoven in Enschede. De 
Bothoven is een wijk ten oosten van 
het centrum van Enschede, begrensd 
door de Oldenzaalsestraat, Boulevard 
1945, Oliemolensingel en de spoorlijn 
Enschede-Gronau.

Redactie - Rond de Watertoren:
wijkkrant@debothoven.nl

Wilt u ook iets plaatsen in de krant?
Helaas stoppen we met de wijkkrant. 
Meer uitleg op pagina 5. 
U kunt wel artikelen blijven sturen naar 
wijkkrant@debothoven.nl. Deze kunnen 
wij dan delen op social media.  
Ook vragen en opmerkingen kunt u 
via de e-mail aan ons kenbaar maken. 
Telefonisch  kunt u ons bereiken op 
mobiel nummer 0641429214.

Inzenden van een artikel betekend niet 
automatisch dat het geplaatst wordt 
en aan plaatsing kunnen geen rechten 
worden ontleend. Ingezonden stukken 
worden beoordeeld en geredigeerd 
door de redactie.

Rond de Watertoren verschijnt 
in de uitgifte maanden maart, juni, 
 september en december 2022.  
Oplage 2.300 stuks.

Openbare vergadering:
Naar behoefte. Meer informatie vindt 
hierover op www.debothoven.nl

ColofonEven voorstellen
Sinds oktober zijn er 
namens de Woonplaats 
twee nieuwe gezichten in 
de wijk actief. Dit betreffen 
de wijkbeheerder en de 
woonconsulent. Samen 
met de bewoners zetten zij 
zich in voor prettig wonen 
in uw wijk. 

Wijkbeheerder
Ik ben Mike Oonk (links op de foto) en ik ben de nieuwe wijkbeheer-
der van de Woonplaats in de Bothoven. U zult mij daarom veel in de wijk zien. 
Spreek mij gerust aan als u vragen en/of opmerkingen hebt. Maandag t/m 
donderdag tussen 08.45 uur en 09.15 uur kunt u ook fysiek langskomen in ons 
wijkkantoor aan de Wilhelminastraat 56A.

Woonconsulent
Mijn naam is Wouter Hijlkema. (rechts op de foto) U kunt bij mij terecht met 
vragen over leefbaarheid, overlast en huurschulden via telefoonnummer 0900 - 
9678 of e-mailadres info@dewoonplaats.nl 

Spreekuur
Op iedere dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur vindt er in ons wijkkantoor aan 
de Wilhelminastraat 56A een inloopspreekuur plaats. De wijkagent en een wijk-
coach van Wijkwijzer sluiten hierbij aan.

Alvast bedankt,

Mvg Woute Hijlkema
Consulent wonen,  De Woonplaats
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Binnen onze praktijk behandeld de podotherapeut klachten die zijn ontstaan door het afwijkend 
functioneren van de voeten en/of het looppatroon bij jong en oud.
Bij Praktijk voor podotherapie ELSO staat persoonlijke aandacht, oplossingsgericht werken en 
kwalitatieve zorg centraal.

De Klomp 220
7511 DL Enschede
06 - 39 45 33 30
a.siers@elsopodotherapie.nl
www.elsopodotherapie.nl

‘Gezonde voeten;
stevig fundament voor
een gezond lichaam.’

Sigarenmagazijn
B.L. van den Esschert

 
Pluimstraat 90

(hoek Oliemolensingel)
7511 BW Enschede

Telefoon 053-4318517 

Tevens het adres voor
staatsloterij, lotto en toto

www.stoparmoede053.nl

Samen Sterk Tegen Armoede in
Enschede en omstreken

U kunt ons helpen met voedsel,  
kleding, speelgoed, activiteiten en/of 

kleine huiswaar.

Wilt u doneren? Bel ons op mobiel 06-39381045 of 
stuur een bericht naar info@stoparmoede053.nl
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Afscheid van de wijkkrant
Met pijn in ons hart moeten we 
helaas mededelen dat deze wijkkrant 
de laatste zal zijn. Net zoals vele 
anderen hebben ook wij last van de 
prijsstijgingen de afgelopen maan-
den. Het is voor ons als redactie niet 
meer te verantwoorden dat de krant 
per editie steeds duurder wordt. We 
hebben allerlei opties overwogen om 
te kijken of we nog een papieren edi-
tie konden laten voortbestaan, maar 
zelfs met goedkopere opties blijven 
de prijzen te pan uit stijgen. 

Wij, Elisabeth en Erik, hebben de 
afgelopen jaren met enorm veel 
plezier deze wijkkrant gemaakt. Vele 
uurtjes hebben wij besteedt om jullie 
elk kwartaal weer een leuke, inte-
ressante krant voor te schotelen en 
hopen dat jullie daar veel leesplezier 
van hebben gehad. Ook voor ons is 
deze beslissing een zware geweest, 
juist vanwege het plezier wat wij er 
in hadden. Maar helaas moeten er in 
deze bijzondere tijd zware beslissin-
gen worden genomen.

Onze dank gaat uit naar de vele 
bedrijven uit de wijk die ons hebben 
gesteund door een advertentie te 
plaatsen in onze krant. Uiteraard 
ook dank aan de vele ondernemers 
en personen die wij de afgelopen 
jaren geïnterviewd hebben voor onze 
krant. 
Blijf ons wel volgen via onze website 
en social media kanalen. We gaan 
nog kijken of we, misschien in afge-
slankte vorm, online nog een vervolg 
aan de krant kunnen geven.

Het afscheid valt ons zwaar, maar 
toch willen wij deze laatste editie 
van de wijkkrant met trots aan jullie 
presenteren!

Elisabeth en Erik

www.debothoven.nl
facebook @wijkdebothoven
instagram @wijkraad_de_bothoven

De enige echte Twentse  
Midwinterhoorn wandeling
De enige echte Twentse Midwin-
terhoornwandeling wordt al ruim 
37 jaar door de buurtschappen in 
Twente georganiseerd. Elk jaar is een 
ander buurtschap aan de beurt om 
de wandeling te organiseren. Tijdens 
deze wandeling zie je het mooie 
Twentse winterlandschap in combi-
natie met de bijzondere eeuwenoude 
traditie van het midwinterhoorn-
blazen.

Dit jaar laten wij in Enschede de cam-
pus, het Ledeboerpark en het mooie 
Hof Espelo zien aan de wandelaars 
tijdens de midwinterhoornwandeling 
op 18 december 2022. Het startpunt 
van de wandeling is het Hogekamp-
plein (Universiteit Twente), starten kan 
tussen 10:00 en 14:00 uur.
Kosten: €2 voor volwassenen, €1 
voor kinderen, parkeren is gratis.

De korte route van de Twentse Midwin-
terhoornwandeling is tevens geschikt voor 
deelnemers in een rolstoel. De paden en 
wegen zijn hier verhard en hebben waar 
nodig opgangen voor rolstoelgebruikers. 
Ook handig dus voor (groot)ouders met 
kinderwagens.
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Op zaterdag 12 november heeft een 
groep van ca. 25 vrijwilligers be-
staande uit buurtbewoners en leden 
van de Historische Sociëteit E- L, de 
handen uit de mouwen gestoken en 
de historische begraafplaats aan de 
Espoortstraat een grondige schoon-
maakbeurt gegeven.
De graven zijn weer mosvrij gemaakt 
zodat de namen van de overleden 
Enschedeërs weer te lezen zijn. 
Verder zijn de paden weer netjes 
aangeharkt.

Deze begraafplaats is in 1829 geo-
pend omdat begraven in en rond de 
kerk niet langer toegestaan was. Hij 
werd voor de stad Enschede als een 
algemene begraafplaats aangelegd, 
aan de Helweg thans Espoortstraat, 
en voor de gemeente Lonneker 
werd een soortgelijke begraafplaats 
aangelegd aan de Korte Stegge, 
thans Deurningerstraat. Deze laatste 

begraafplaats is beter bekend als 
het “Boerenkerkhof”. Beide begraaf-
plaatsen werden dus in gebruik geno-
men in 1829 en waren bestemd voor 
overledenen van alle gezindten.
Op 17 mei 1924 hebben B&W 
van Enschede besloten de Stads-
begraafplaats te sluiten. De laatste 
teraardebestelling had in 1921 plaats 
gevonden. De poort bleef open, 

om bezoekers in de gelegenheid te 
stellen de graven te blijven bezoeken. 
Toen de belangstelling verminderde 
werd de poort gesloten en ook het 
onderhoud werd minimaal. Verval en 
vandalisme kregen de overhand.

In 1996 heeft de Historische Sociëteit 
het initiatief genomen de begraaf-
plaats te inventariseren. De nog 

Opschoondag 
Stadsbegraaf-
plaats
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Praat daar dan met iemand over 
waar je goed mee kunt praten. Of je 
huisarts. Je hoeft heus niet alles zelf 
op te lossen, hulp vragen is heel ge-
woon. Kijk samen wat je nodig hebt 
om je weer fijner te voelen. Lukt dat 
niet of is er meer nodig, dan kun 
je, als je een  psychische  beperking 
hebt, bij RIBW GO terecht.  

Meedoen in de maatschappij, zelf-
standigheid, werken aan je herstel 
of het evenwicht bewaren. Met 
ondersteuning lukt het om daarin 
je weg te vinden. RIBW GO biedt 
die ondersteuning, eventueel met 
een plek om te wonen, voor korte 
of langere tijd. Neem gerust contact 
met ons op.
 
Wilhelminastraat 91, 
7511 DM  Enschede 
Tel: 053 432 06 52 
teamtattersal@ribwgo.nl  
www.ribwgo.nl en  
www.ribwgo-gemeenten.nl

Je voelt je niet oké 
en dat is al een tijdje zo? 
 

Hoe voel jij je 
vandaag?

aanwezige grafmonumenten werden 
gefotografeerd (ruim 150) en er is 
een omschrijving gemaakt van de 
toestand en de staat van onderhoud 
van elk grafmonument. Dit met het 
doel om de gemeente Enschede wat 
meer aandacht te vragen voor het 

verval van deze begraafplaats. In 
het jaar 1998 bestond het tuinbedrijf 
Farwick 100 jaar. Als gebaar naar de 
inwoners van Enschede biedt Farwick 
aan deze begraafplaats, voor wat 
betreft de beplanting en groenvoor-
ziening, te renoveren. Grafmonumen-
ten bleven buiten beschouwing. Hier-
na werd de begraafplaats heropend 
als buurtparkje.

Na deze actie is de Stichting Ensche-
dese Historische Begraafplaats “De 
Espoort” opgericht die het onderhoud 
overnam.  
Deze stichting is inmiddels opgeheven 
en momenteel draagt de gemeente 
Enschede zorg voor het beheer en 
onderhoud van de begraafplaats.
Op initiatief van de Historische 
Sociëteit en wijkraad de Bothoven is 
onlangs een stuurgroep samengesteld 
die twee keer per jaar vrijwilligers zal 
oproepen een ochtend mee te helpen 
de graven toonbaar te houden met 
ondersteuning van stadsdeelbeheer 
Centrum van de gemeente Enschede.

Er hing een gemoedelijke sfeer en het was 
schitterend weer. Een goede opkomst voor 
een eerste opschoondag Stadsbegraafplaats.

Naast koffie tijdens de break werd er na 
afloop gezorgd voor de innerlijke mens met 
Pastinaaksoep en broodjes in de buurtkamer.
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Al tientallen jaren een begrip in Enschede 

Er wordt les gegeven in kleine groepen bestaand uit maximaal 8 kinderen vanaf 5 jaar. 
U kunt zich hiervoor opgeven via onze website www.schonewille-zwemschool.nl maar u kunt ook 

uiteraard bij ons binnen lopen tijden de lessen.

Zwemschool Schonewille, Hogebothofstraat 112, 7511 ZD Enschede
Telefoon: 053-4324288, zwemles-schonewille@outlook.com

Onze zwemlessen zijn 2 keer per week 30 minuten
Maandag en Woensdag  van 15.30 t/m 19.00
Dinsdag en Donderdag van 15.30 t/m 19.00

1 keer per week 45 minuten.
Woensdag 14.45 t/m 19.15
Vrijdag 14.45 t/m 19.15

of
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Het is 18 augustus 1849 als Johann 
Melchior Hagemeier wordt geboren 
in het Duitse Havicksbeck, vlakbij 
Munster. Toen hij 13 jaar oud was 
heeft hij vanuit zijn geboorteplaats de 
grote brand van Enschede in 1862 
gezien. De enorme vuurgloed aan de 
verre hemel heeft destijds indruk op 
hem gemaakt. Tijdens de stadsbrand 
gingen 660 woningen verloren en 
werden 3675 van de 4000 inwoners 
dakloos. 

Het verhaal van Opa Hagemeier

1949- Opa Hagemeier - foto Twentsch 
Dagblad Tubantia

Johann Melchior Hagemeier 
ontmoet de rooms-katholieke 
Anna Groeneveld uit Denekamp 
en trouwt met haar in 1886. Ze 
betrekken een woning aan de 
Tweede Bothof Dwarsstraat en 
krijgen zes kinderen. Hij leidt een 
rustig leventje als schoenmaker, 
is ruim 35 tot 40 jaar werkzaam 
bij de brandweer tot aan zijn 
pensioen; Er wordt gemoderni-
seerd waarbij minder personeel 
nodig is. Vanaf 1930 slaat het 
noodlot toe. Zijn vrouw Anna 
overlijdt op 77-jarige leeftijd, 
zijn zoon Hendrikus overlijdt in 
januari 1931 (55 jaar oud) en 
in maart 1933 overlijdt zoon 
Johannes (45 jaar oud). 

1967 - Huize Hagemeier - Foto 
Stadsarchief Enschede

In 1876 komt hij als schoenmakersge-
zel naar Enschede. Niet veel later is 
hij volleerd schoenmaker en leert hij 
veel mensen kennen. De stad is sinds 
de grote brand weer opnieuw opge-
bouwd en telt inmiddels een kleine 
18.000 inwoners. Ook sluit hij zich 
aan bij de Enschedese brandweer, 
waar hij nog met elf manschappen 
aan de handzwengel van de brand-
spuit heeft staan draaien. 

Het is 18 augustus 1849 als Johann 
Melchior Hagemeier wordt geboren 
in het Duitse Havicksbeck, vlakbij 
Munster. Toen hij 13 jaar oud was 
heeft hij vanuit zijn geboorteplaats de 
grote brand van Enschede in 1862 
gezien. De enorme vuurgloed aan de 
verre hemel heeft destijds indruk op 
hem gemaakt. Tijdens de stadsbrand 
gingen 660 woningen verloren en 
werden 3675 van de 4000 inwoners 
dakloos. 

In 1876 komt hij als schoenmakersge-
zel naar Enschede. Niet veel later is 
hij volleerd schoenmaker en leert hij 
veel mensen kennen. De stad is sinds 
de grote brand weer opnieuw opge-
bouwd en telt inmiddels een kleine 
18.000 inwoners. Ook sluit hij zich 
aan bij de Enschedese brandweer, 
waar hij nog met elf manschappen 
aan de handzwengel van de brand-
spuit heeft staan draaien. 

Hij heeft vanaf zijn 16e jaar ruim 80 
jaar gewerkt. Als in 1940 de Twee-
de wereldoorlog uitbreekt is Johann 
91 jaar oud en woont hij inmiddels 
Vervolg op pagina 12
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Drs. Arnoud Gelderman RBc. 
Lipperkerkstraat 59
Tel.: 06-24843405
Website: www.geldermanfinancielediensten.nl

Laat mij uw toeslagen checken!

Jarenlang was ze juf op basisschool ‘n 
Baoken in Agelo. Daar zag de Olden-
zaalse Anne Winkelhuis langzamer-
hand het Twents verdwijnen. Eeuwig 
zonde, vindt ze. “Voor veel mensen is 
het hun moedertaal. En in het Twents 
kun je mooie dingen nóg mooier zeg-
gen.” Om de taal te behouden bedacht 
ze ‘Twentse proat’, met de ondertitel 
‘doar woj bliej van’. Een boek vol te-
keningen met bijbehorende Twentse en 
Nederlandse woorden. 

De creatieve Anne vindt dat de Twentse 
woorden, die haar moeder altijd ge-
bruikte een mooie plek verdienen. Om-
dat ze graag schildert, was het al snel 

‘Twentse proat, doar woj bliej van’
duidelijk dat bij ieder woord een aqua-
reltekening moest komen en uiteraard 
de Nederlandse vertaling. Gebundeld 
geven de ruim tachtig tekeningen een 
mooie weergave van het Twents.

Wat je mag verwachten? Woorden 
als ‘kale klets’ met een tekening van 
Erik ten Hag. Die het boek overigens 
‘onmeunig mooi’ vindt. De slepkökk’n, 
oftewel de caravan van Anne én de 
‘niendeur’ van haar vaders ouderlijk 
huis. Anne: “Van bats tot zönnekuuk’n. 
De mooiste woorden staan erin. Een 
boek voor jong en oud. Want hoe gaaf 
is het als jij je kinderen óf kleinkinderen 
nieuwe woorden kunt leren! Of dat je 

gespreksstof met je vader of opa hebt, 
dankzij de Twentse taal.”

Het boek ‘Twentse proat, doar woj bliej 
van’ wordt uitgegeven door Geen Blad 
voor de Mond uit Enschede. 
Het boek is online te bestellen via 
www.gbvdm.nl/twentse-proat.
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Spreekuren voor specifieke vragen:
Bij de Wijkwijzer hebben zich diverse organisaties aange-
sloten die tijdens de openingstijden spreekuur houden voor 
specifieke zaken:

Dinsdag:
09:00-10:30 uur
• Wijkcoaches
• Alifa Opvoeden & Opgroeien
• Budget Advies Team 

10:30-12:00 uur
• Wijkcoaches
• Alifa Opvoeden & Opgroeien
• Domijn
• Wijkagent
• Budget Advies Team

Donderdag:
09:00-10:30 uur
• Wijkcoaches
• Buurtbemiddeling (elke laatste donderdag van de maand) 

10:30-12:00 uur
• Wijkcoaches
• Alifa Welzijn Senioren
• Formulierenhulp
• Informatie Wijkbudgetten

Wijkwijzer Centrum

Locatie Centrum:  
Performance Factory, Hal Oost, Hoge Bothofstraat 49.
Voor al uw vragen op het gebied van zorg en participatie. 

Openingstijden: 
Dinsdagochtend 09:00-12:00. 
Donderdagochtend 09:00-12:00. 

Buiten openingstijden zijn wij bereikbaar via de mail:
wijkwijzercentrum@twentsealliantie.nl 

Onze medewerkers staan op dinsdag- en donderdag-
ochtend van 09:00-12:00 uur klaar om uw vragen te beant-
woorden en waar nodig contact te leggen met organisaties 
die u verder kunnen helpen.

• Activiteiten in de wijk
• Wonen
• Hulp bij opvoeden of zorg
• Meedoen in de maatschappij
• Financiën
• Welzijn en gezondheid
• Vrijwilligerswerk

Maar natuurlijk kunt u ook langskomen voor een andere 
vraag, een idee of gewoon een gratis kopje koffie.

U kunt informatie ook vinden op: 
www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer

Ben je op zoek naar hulp of informatie? Dan is de Wijkwijzer waar je moet zijn. Een team van wijkwerkers, vrijwilligers en maat-
schappelijke organisaties helpt bij het vinden van een passend antwoord. Bij de Wijkwijzer kun je met alle vragen terecht. 

Elke dinsdag- en donderdagochtend is er de hele  ochtend 
iemand van het Welzijnswerk (de Twentse Alliantie)  aanwezig.
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bij zijn dochter aan de Tweede 
Bothofdwarsstraat 51. Hoewel op 
leeftijd en eigenlijk gepensioneerd, 
heeft hij nog schoenen voor oude 
klanten gemaakt en gerepareerd. Tot 
aan het einde van de oorlog leeft hij 
nog steeds een vrij rustig en vooral 
onbekend leven. Daar komt op 18 
augustus 1945 een einde aan als hij 
de leeftijd van 96 jaar bereikt. Ineens 
is hij de oudste inwoner van Enschede 
en komt er veel bezoek. Tijdens de 
oorlog was er in de straat veel saam-
horigheid ontstaan, ook omdat men 
vele malen met elkaar in de schuilkel-
der hadden geschuild. Het was een 
gezellige boel en groot feest. Reden 
om Opa Hagemeier, zoals hij inmid-
dels al jaren wordt genoemd, met alle 
kinderen uit de straat (of buurt) op de 
foto te zetten. Bezoek van de burger-
vader zit er dit jaar niet in, Enschede 
heeft even geen burgemeester. 

Het is begin januari 1947 als een 
verslaggever van het Twentsch 
Dagblad Enschede hem opzoekt 
voor een interview. Opa Hagemei-
er is sinds 1945 de oudste inwoner 
van Enschede, en de verslaggever 
haalt de geboorte aan van Bert Cor 
Gerritsen die als honderdduizendste 
inwoner van de stad wordt geboren 
op 2 december 1946. Gezeten in 
zijn gemakkelijke leunstoel bij het 
raam, vertelt Opa Hagemeier over de 
vroegere jaren. In al die tijd dat hij in 
Enschede woont heeft hij vijf burge-
meesters meegemaakt. (Jacobus van 

Eyk, Tjeerd van der Zee, Edo Bergs-
ma, Johannes Ruckert en na de Duitse 
bezetting Meine van Veen). “Bergsma 
was een fijne burgemeester” zegt 
Hagemeier en vertelde over die ene 
keer dat hij in een koude nacht een 
brand stond te blussen toen de burge-
meester een praatje met hem maakte. 

foto boven: opa-hagemeier-groepsfoto - Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker

“We verdienden toen een kwartje 
per uur, dat werd erg goed betaald”. 
In die tijd verdienden metselaars, 
timmerlieden en de meeste ambachts-
lieden twaalf cent per uur.  En als je 
in een fabriek werkte en zeven tot 
acht gulden per week verdiende, had 
je een goed loon. Maar gezinnen in 

Vervolg van pagina 5
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foto boven: opa-hagemeier-groepsfoto - Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker

Vervolg op pagina 18

die tijd leefden ook een stuk zuiniger. 
Uitgaan in die tijd was ook niet veel 
aan de orde. “De jonge lui gingen 
meestal op zondag, anders kon het 
niet uit. De ouderen gingen nog wel 
eens kruisjassen op zaterdagavond, 
maar ze konden niet veel uitgeven. En 
toch waren de mensen in die tijd veel 

tevredener dan tegenwoordig”.  Dan-
sen in die tijd gebeurde ook niet zo 
veel als tegenwoordig. Alleen met de 
kermissen, dan kamen er muzikanten 
uit Duitsland die hoornmuziek maak-
ten. “t Gaf een drukte van belang”. 
Ook vertelde Opa over het postkan-
toor aan de Langestraat, de enige 
weg in Enschede die belegd was met 
Brabantse keien. Voor de rest van 
de straten bestond het plaveisel uit 
‘kinderkopjes’. Reijsoo, Harmsen en 
Haverkort waren de eerste brieven-
bestellers. “’t Was maar goed dat er 
toen nog geen fietsen waren, want 
die hadden daar niet best op kunnen 
rijden”.  Johann gaat verder: “In die 
tijd was het politiebureau ook geves-
tigd aan de Langestraat. De eerste 
twee agenten waren Sieberink en 
Wessels en de eerste nachtwakers 
waren Assink, Ter Horst en Kokkeler”. 
En al moet hij af en toe even goed 
nadenken, de meeste data en feiten 
weet hij nog precies. 

Het is groot feest als Johann Melchior 
Hagemeier de memorabele leeftijd 
van 100 jaar bereikt. De aartsbis-
schop van Panama, Mgr. Beckmann, 
brengt hem zelfs een bezoek om hem 
te feliciteren. Hagemeier kende de 
aartsbisschop van jongs af aan vanuit 
de St. Jozefkerk. 

De kinderen uit de straat kwamen een 
zanghulde brengen, schudde vele 
handen, nam de vele bloemen en 
geschenken aan en genoot van een 
paar heerlijke glaasjes pruimenbran-

Bron: Twentsch Dagblad Tubantia

Bron:  Twentsch Dagblad Tubantia

dewijn. Hoog bezoek was er tegen 
de middag. Burgemeester Meine 
van Veen, de gemeentesecretaris, 
wethouders Nijkamp en Horstman 
en de directeur van de dienst Socia-
le Zaken kwamen op bezoek. Opa 
Hagemeier was inmiddels in de tuin 
bij zijn kippen aan het kijken, dus hij 
moest worden opgehaald, waarna 
hij een oorkonde en een kistje sigaren 
overhandigd kreeg. 

De meisjes van de Tricotfabriek  Tuba 
kwamen spontaan een cadeautje 
brengen en ook de Leo Harmonie en 
Kunst aan ’t Volk kwamen een muzi-
kale  hulde brengen. 
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Stoofpotje met kip(dij)filet voor 4 personen

Voor en met elkaa
r; 

eet smakelijk

Gevraagd; leuke en lekkere recepten om te  
delen met elkaar via de wijkkrant!
Heb je  een eigen recept ontwikkeld of wil je een traditioneel recept van 
je opa delen, of heb je ergens gewoon een culinair zalig recept gegeten?

Deel het met ons!

Benodigdheden: 
• 500 gram kip(dij)filet 
• 2 rode paprika’s 
• 1 grote rode ui 
• 3 teentjes knoflook (naar smaak)
• 100 gram champignons 
• 1 flinke eetlepel tomatenpuree 
• 1 eetlepel paprikapuree 
• Scheutje (olijf)olie
• 200ml water (ongeveer)
• Zout en peper toevoegen naar 

smaak
• Grove chilivlokken toevoegen 

naar smaak
 
Voorbereiding: 
Snij de kip(dij)filet in blokjes, snij de 
paprika in reepjes of blokjes en de 
rode ui eerst door de helft en dan in 
dunne plakjes. Snipper de knoflook 
en maak partjes van de champignons 
(niet wassen, gewoon even afborste-
len).
 

Klaarmaken: 
Pak een ruime (wok) pan en doe er 
een scheutje (olijf) olie in. Zodra de 
olie op temperatuur is voeg de kip(dij)
filet toe. Deze even 4 tot 5 minuten op 
hoog vuur wokken.  
 
Voeg vervolgens de ui, champignons 
en knoflook toe en bak deze even 
een minuutje mee. Voeg daarna de 
paprika, peper en zout, chilivlokken 
en de paprika- en tomaten puree 
toe. Bak dit nog 2 minuten door (het 
zuurtje is dan uit de purees) en voeg 
het water beetje bij beetje toe totdat 
je een dikke saus hebt.  
 
Vervolgens voeg je nog iets meer 
water toe voor het stoven. Deksel op 
de pan en nog een minuut of 6 laten 
stoven (af en toe heel even doorroe-
ren). 
 
Is de saus uiteindelijk te dun ge-
worden, doe er dan een beetje van 
beide purees extra bij. Toch te dik? 
Een scheutje water toevoegen is 
voldoende. 

 
Serveren met rijst, opgebakken 
aardappels, eiermie, pasta, Turks 
brood en natuurlijk een overheerlijke 
tzatziki! 
 
Dit is overigens een basis recept. Je 
kan er nog allerlei andere groenten 
bij in mee bakken, pittiger maken 
door een lekkere sambal of sriracha 
toe te voegen (of verse pepers), verse 
peterselie er doorheen verwerken, 
bruine suiker toevoegen om het 
iets zoeter te maken of een beetje 
kookroom erdoor roeren om het 
romig te maken. Alles is mogelijk… 
probeer het uit en geef er een leuke 
draai aan!

Recept ingezonden door
Eric Schaddelee
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Voor en met elkaa
r; 

eet smakelijk

Herenboeren Enschede-Zuid wil een 
coöperatieve boerderij starten ten 
zuiden van Enschede waar gezamen-
lijk duurzaam voedsel wordt gepro-
duceerd. Elke week verse groenten 
van het seizoen, lekker fruit, eitjes en 
– voor wie wil – (h)eerlijk vlees. En 
dat ‘gewoon’ van je éigen boerderij, 
verzorgd door je éigen boer.   

Om leden te werven organiseert de 
groep een aantal informatiebijeen-
komsten om geïnteresseerde Ensche-
deërs te informeren over het concept 
Herenboerderij en de plannen die er 
zijn. Zo gaat Herenboeren Ensche-
de-Zuid zich inschrijven op grond 
die de gemeente per 1 januari 2023 
opnieuw in pacht uitgeeft op de 
Usseler Es. De plannen rondom deze 
inschrijving worden tijdens de infor-
matiebijeenkomsten verder toegelicht.  

Herenboeren Enschede Zuid schrijft 
in op grond Usseler Es

• Zaterdag 12 november 2022 
10:00 – 11:30 – Locatie: Haaks-
bergerstraat 864, 7545 PG 
Enschede 

• Zondag 20 november 2022 10:30 
– 12:00 – Locatie: Haaksberger-
straat 864, 7545 PG Enschede 

• Zondag 27 november 2022 10:30 
– 12:00 – Locatie: Haaksberger-
straat 864, 7545 PG Enschede 

• Woensdag 7 december 2022 
19:30 – 21:00 – Locatie: wordt tzt 
bekend gemaakt via de website 

• Woensdag 14 december 2022 
19:30 – 21:00 – Locatie: wordt tzt 
bekend gemaakt via de website 

• Maandag 19 december 2022 
19:30 – 21:00 – Locatie: wordt tzt 
bekend gemaakt via de website

 Meer informatie vindt u op de website:
 www.twente.herenboeren.nl

Vocalgroup Spark-
ling is opzoek naar 
nieuwe leden, dus 
we zoeken jou!
Wij zijn een jong en dynamisch koor 
die elke dinsdagavond repeteren. 
Ons repertoire bestaat uit verschil-
lende (neder)pop en musical num-
mers. Door het jaar heen geven wij 
verschillende optredens op diverse 
locaties.

Wij zoeken voor elke stemgroep 
nieuwe leden. Dus, wil jij niet meer 
alleen onder douche zingen maar 
gezellig met een groep leuke men-
sen, neem dan snel contact op met 
Sharon Stegeman via email  
zingen@vocal-sparkling.nl

En kom gezellig meezingen tijdens 
een repetitie. Tot snel!

Vocalgroup Sparkling
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Al bijna 50 jaar is Nijmeijer Interieur 
een vast adres in de mooie wijk de 
Bothoven. Nijmeijer Interieur was 
gevestigd aan de Lipperkerkstraat 28. 
Hier begonnen100 jaar geleden de 
gebroeders ter Pelle een meubelzaak 
die Gerrit Nijmeijer eind jaren 60 
overnam met zijn vrouw Alie. In 1973 
werd de naam aangepast in Nijmeijer 
Meubelen en later Nijmeijer Interieur. 
Dochter Corrine werkte inmiddels al 
zo’n 15 jaar mee in de winkel, maar 
begon in 2011 haar eigen winkel 
Ooievaar & Co in hetzelfde pand. 
Zo ontstond er een combinatie van 
interieur en babyartikelen. Dus twee 
winkels in één pand. 

In 2021 nam de familie Nijmeijer het 
besluit om het pand te verkopen en 
door te gaan in een kleiner pand. Het 
50 jarig jubileum van Nijmeijer Interi-
eur zal dan ook niet op nr. 28 worden 
gevierd maar aan de overkant. In 
december 2021 verhuisden beide 
winkels naar Lipperkerkstraat 43, het 
pand waar eens juwelier Keppels 
gehuisvest was. Corrine heeft vanaf 
dat moment ook de bedrijfsactiviteiten 
overgenomen van Nijmeijer Interieur. 

Het pand van juwelier Keppels is voor 
Corrine niet onbekend. Vanaf de ge-
boorte, 50 jaar geleden, was Corrine 
hier kind aan huis bij de Fam. Keppels. 
Voor heel veel klanten is het allemaal 
heel herkenbaar. Klanten komen 
binnen en kunnen zo navertellen hoe 
het er destijds uitzag. De winkel is heel 
knus en gezellig geworden. 

Hoewel het pand en daarmee de 
verkoopruimte een stuk kleiner is, is 
het assortiment hetzelfde gebleven. 

Nijmeijer 
 Interieur

A Christmas Carol
Op 19 december 1843, een paar 
dagen voor kerst, verscheen het 
boek A Christmas Carol van Charles 
Dickens. De eerste oplage bestond uit 
zesduizend exemplaren was binnen 
een week uitverkocht. Dat het boek 
zo goed verkocht, komt vanwege de 
tijdsgeest. In Engeland was men oude 
tradities van Kerst in deze tijd juist 
weer meer gaan waarderen en men 
stond open voor nieuwe tradities.

A Christmas Carol is een van de 
bekendste boeken uit de Britse 
literatuur. Het boek verscheen meer 
dan honderdvijftig jaar geleden maar 
spreekt nog altijd tot verbeelding. De 
hoofdpersoon is Ebenezer Scrooge, 
een oude en verbitterde vrek die in 
de nacht van kerst een aantal dromen 
heeft en tot inkeer komt. Het is een vrij 
typisch werk van Dickens, vanwege 
terugkerende thema’s als sociaal on-
recht en armoede. De eerste uitgave 
van het werk werd geïllustreerd door 
John Leech.

Het verhaal is zeer vaak verfilmd en 
ook veel op toneel te zien geweest. 
De oudste verfilming dateert uit 1901.
Bron: www.vandaagindegeschiedenis.nl
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Bij Ooievaar & Co vind je een ruime 
keuze in beddengoed voor de aller-
kleinsten. Daarnaast vind je er ook 
allerlei accessoires voor de babyka-
mer, voetenzakken en wikkeldoeken 
en de allerleukste cadeautjes. Bij 
Nijmeijer Interieur krijg je een deskun-
dig en persoonlijk advies voor ramen 
en vloeren. Er is een ruime keuze in 
gordijnstoffen en raambekleding zoals 
rolgordijnen, plissés en jaloezieën. 
Of je nu een zacht tapijt wilt of een 
harde vloer zoals PVC, marmoleum of 

novilon, ook hier kun je een goed ad-
vies verwachten. De vloeren worden 
vakkundig gelegd. 

In de gezellige winkel vind je ook 
wasparfum. Alle 21 geuren van het 
merk Le essenze di Elda zijn bijna 
altijd op voorraad. Van deze heerlijke 
wasparfum hoef je maar 5 ml toe te 
voegen aan je was om het heerlijk 
te laten ruiken. In de winkel zijn test 
flesjes aanwezig zodat je alle geuren 
eerst kunt ruiken. 

De winkel is open  Dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur 
maar wie liever later op de dag wil 
komen kan ook een afspraak maken. 
Ook een afspraak aan huis is moge-
lijk voor alle artikelen. Of je nu een 
slaapzakje wilt, wasparfum of raam-
bekleding. Bel of app gerust voor de 
mogelijkheden aan huis! Je kunt het 
nummer 0534323925 gebruiken om 
te bellen en ook om een WhatsApp 
berichtje te sturen. Online shoppen 
kan ook op www.ooievaar-co.nl . 
Hier vind je ook de wasparfum.

De Lipperkerkstraat is de oudste 
winkelstraat van Enschede. Nijmeijer 
Interieur voorheen gebroeders ter Pel-
le maakt hier al 100 jaar deel van uit. 
Corrine hoopt hier nog lang te mogen 
werken en zo bij te kunnen dragen 
aan onze gezellige wijk. 

Corrine Onstein-Nijmeijer
Lipperkerkstraat 43, 
7511 DA Enschede

Tel: 053 43 23 925
Whatsapp: 053 43 23 925

Mobiel: 06 24832021
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Vervolg van pagina 13

Voorafgaand aan het bezoek van 
de aartsbisschop was Opa met 
zijn aanwezige familieleden naar 
diezelfde St. Jozefkerk geweest 
waar, ter ere van hem, een Heilige 
Mis van Dankbaarheid werd op-
gedragen. Het beloofde een bij-
zondere dag te worden. En binnen 
de familie waren alle leeftijdsgroe-
pen wel vertegenwoordigd. Een 
100-jarige vader, zijn 50- jarige 
zoon en de 10 maanden oude 
Sjefke Hagemeier uit Tilburg!  

Het is januari 1950 als het College 
van Brandmeesters in Enschede zijn 
65-jarige bestaan viert. Opa Hag-
meier is geruime tijd lid geweest van 
de Enschedese brandweer, en was 
uitgenodigd om de feestelijkheden 
bij te wonen. Maar vanwege zijn 
hoge leeftijd en het koude weer heeft 
hij verstek moeten laten gaan. Maar 
uiteraard kreeg Opa van het College 
thuis een kistje sigaren aangebo-
den. Op 18 augustus 1950 wordt 
Hagemeier 101 jaar oud. Plots gaat 
het mis. Eind november wordt opa 
getroffen door een lichte beroerte 
waarna hij op 6 december aan de 
gevolgen hiervan overlijd. Hij wordt 
begraven bij zijn vrouw Anna aan de 
Rooms Katholieke begraafplaats aan 
de Gronausestraat. Hier liggen ook 
zijn zonen Hendrikus en Johannes 
Bernardus begraven.Itatis At L. Grat 
etores clero in Etrur. Bitus.
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Geraadpleegde bronnen:
Geert Bekkering, Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker
Wat Opa Hagemeier zich nog kan herinneren. Tubantia (4-1-1947)
Drieduizend ouden van dagen… Tubantia (18-10-1848)
Honderd jaar…. Op één week na. Tubantia 11-09-1949)
Enschede heeft weer een honderdjarige inwoner. Tubantia (18-08-1949)
Muzikaal huldebetoon voor Opa Hagemeier Tubantia (19-08-1949)
Advertentie. Tubantia (30-08-1949)
Opa Hagemeier en de brandweer. Tubantia (26-01-1950)
Opa Hagemeier ziek. Tubantia (27-11-1950)
Opa Hagemeier overleden. Tubantia (6-12-1950)
Marijn Smeehuizen, Collectie Erfgoed Enschede

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker

Graf Opa Hagemeier en zijn vrouw Anna

In 1948 wordt Opa Hagemeier 
weer genoemd in de krant als hij 
mee gaat op een bustocht voor de Bron: Twentsch Dagblad Tubantia

Opa Hagemeier in de bus - Bron: Twentsch 
Dagblad Tubantia

ouden van dagen uit Enschede. Met 
zijn 99 jaar is hij nog steeds de oud-
ste inwoner van Enschede en geniet 
hij met volle teugen van de rit door 
het Twentse landschap. Onderweg 
wordt er uitbundig gezongen en in 
Ootmarsum, bij café Maas, worden 
met moeite de bijna 500 deelnemers 
voorzien van koek en thee. Uiteinde-
lijk belandt de groep voor een diner, 
muziek en vermaak bij café Assink 
aan de Hengelosestraat in Enschede 
met als eindpunt de Markt, waar de 
Koninklijke Enschedese Burgerharmo-
nie lustige marsen speelde.

Eén week voor zijn 100ste verjaardag 
brengt Twentsch Dagblad Tubantia 
weer een bezoek aan Opa Hagemei-
er. Op de vraag hoe hij het vind om 

honderd jaar te worden antwoord hij: 
“’t Is wal mooi, mer doar geet ’t altied 
nig um”. Zoals gewoonlijk vertelt 
Opa de vele dingen die hij heeft mee-
gemaakt aan de verslaggever. Ook 
dat zijn vader de hoge leeftijd van 
91 jaar heeft bereikt. Zijn moeder is 
te vroeg overleden, ze werd 65 jaar. 
Zelf is Johann vader van zes kinderen, 
waarvan er vier nog in leven zijn. Hij 
heeft 19 kleinkinderen en wat ach-
terkleinkinderen betreft zegt hij zelf: 
“Wee’k nig, dat bint er zovölle”. 
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Sinds kort is er een nieuwe activiteit in 
de wijkraadruimte op de Performan-
ce Factory: Het Kick ASS Café, een 
prikkelarme omgeving voor iedereen 
die te maken heeft met een Autisme 
Spectrum Stoornis. 

Eén van de initiatiefnemer is Eline 
Brouwer. “Het is voor iedereen fijn om 
te kunnen praten over dingen die ze 
mee maken en doen. Soms zitten din-
gen je dwars of ben je heel enthousi-
ast over wat je hebt meegemaakt en 
wil je graag iemand hebben die jou 
begrijpt. Het geeft je het gevoel dat 
je niet alleen bent. Dat soort banden 
met mensen zijn belangrijk voor onze 
ontwikkeling, ze helpen ons te bepa-
len hoe we in het leven willen staan 
en onze identiteit vormgeven. Maar 
wat nou als je jezelf niet herkent in de 

Welkom in de huiskamer van de Bothoven: het Kick ASS Café
mensen die je om je heen ziet? Wat 
nou als je constant door het leven 
gaat met vragen en eigenlijk niet weet 
waar jouw identiteit begint en eindigt, 
behalve met de naam die je draagt? 
Voor veel mensen met autisme is dit 
de realiteit. Ze voelen zich vaak een 
buitenstaander”

Brouwer vertelt verder: “Eerder dit 
jaar besloot ik via Reddit te reageren 
op een oproep. Het idee was dat ie-
dereen die op zoek was naar nieuwe 
vrienden of een date, zich daar kon 
voorstellen en dat je dan met elkaar 
kan chatten, nummers uitwisselt etc. Ik 
ben doorgaans recht voor zijn raap 
dus ik vertelde in mijn voorstelbericht-
je gewoon van de autisme diagnose. 
Het overgrote merendeel van de 
mensen die reageerden bleek ook 
autistisch te zijn en dat resulteerde 
soms in hele leuke uitwisselingen van 
obscure muziek, ongewone hobby’s, 
memes en vooral ook de hobbels en 
bobbels op de weg naar een diagno-
se, een baan of een relatie. Daar-
naast merkte ik dat het merendeel van 
de mensen die ik sprak geen contact 
had met andere autisten. Hoe anders 
was mijn eigen leven!”

Juist omdat Eline zelf tot de doel-
groep behoort, begrijpt ze waar haar 
lotgenoten mee te maken hebben. 
“Ik heb wel een sociaal netwerk met 
relatief veel mede-autisten. Ik kom 

uit een familie waar ik niet de enige 
autist ben en waar het merendeel van 
mijn gedrag, vragen en moeilijkheden 
werd begrepen. Ruim voor dat ik of 
andere familieleden daadwerkelijk 
de diagnose kreeg. Drie van mijn 
beste vrienden zitten ook op het 
spectrum en de rest van mijn vrienden 
is ook allesbehalve “normaal”. Ik 
voelde me vrijwel mijn hele leven een 
buitenbeentje en had met alles in het 
leven meer moeite dan mijn leeftijds-
genoten, klasgenoten en collega’s. Ik 

Foto onder: Eline Brouwer
Foto boven: Kick Ass Café in buurtkamer de bothoven in     de Performance Factory, Hoge Bothofstraat 49
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Welkom in de huiskamer van de Bothoven: het Kick ASS Café

herkende me niet in anderen, had al-
tijd andere voorkeuren voor kleding, 
muziek, eten...noem het maar op. En 
ik begreep eigenlijk geen snars van 
mensen. Behalve dat wat ik in biolo-
gie en psychologie boeken kon lezen. 
Totdat ik eindelijk bevestigd kreeg 
wat ik na ruim 30 jaar al wel begon 
te vermoeden: autisme. Toen vielen er 
toch wel wat kwartjes op hun plek”

“Toen ik als ervaringsdeskundige 
vrijwilligerswerk begon te doen, zag 

ik dat dit bij de meeste autisten zo 
gaat. Veel mensen, die met psychische 
problemen kampen, voelen zich meer 
dan eens alleen en onbegrepen. Een 
groot deel krijgt het niet of nauwelijks 
voor elkaar om mee te draaien in de 
maatschappij of zal zich altijd het 
buitenbeentje voelen. Ik zag dit ook 
bij de mensen die ik sprak via Reddit. 
Een aanzienlijk deel kwam nauwelijks 
buiten de deur, behalve voor werk of 
werkte vanuit huis en hadden dus daar-
door ook nauwelijks vriendschappen 
opgebouwd. Ze willen eigenlijk wel 
nieuwe mensen leren kennen en een 
relatie aan gaan, maar lopen compleet 
vast in de uitvoering of raken constant 
overprikkelt door alles wat erbij komt 
kijken. Uiteindelijk kwam ik in gesprek 
met Erik Schaddelee en hij zag een 
gouden kans. Hij zag meteen de mo-
gelijkheid om deze mensen de deur uit 
te krijgen. Het duurde niet lang voordat 
ons idee concreet begon te worden: 
een autisme vriendelijk alternatief voor 
de gewone horeca. Geen harde mu-
ziek, felle lampen, overdrukke terrasjes 
of een pub quiz, wel een mogelijkheid 
om nieuwe mensen te ontmoeten. En 
we wilden ons onderscheiden van 
andere autisme cafés waar soms acti-
viteiten waren of elke avond een ander 
gespreksthema is. Laagdrempelig en 
prikkelarm zijn de topprioriteit!”
Toen de kogel door de kerk was werd 
er druk gezocht naar een locatie, 
welke uiteindelijk werd gevonden in de 

Wanneer: elke voorlaatste vrijdag v.d.  maand. 
Waar: Hoge Bothofstraat 49, 7511 ZA Enschede 
Tijden: 18:15 – 23:00 uur 
Website: https://kick-ass-cafe.com/
Facebook: Kick Autismespectrumstoornis café

Foto boven: Kick Ass Café in buurtkamer de bothoven in     de Performance Factory, Hoge Bothofstraat 49

huiskamer van de buurt. “De wijkraad 
was zeer enthousiast en wilde vanaf 
het begin met ons meedenken en 
meehelpen”, vertelt Eline “Maar dan 
nog een naam verzinnen! Ik ben niet 
zo creatief maar met een aandoening 
die wordt afgekort tot ASS was een 
woordgrap niet ver weg. Toen begon 
het plannen, website maken, social 
media opzetten, mensen proberen 
te bereiken. Alle begin is moeilijk en 
uiteraard, niets ging in een keer goed. 
Het maakte gelukkig niets uit: we had-
den mensen bereikt buiten mijn eigen 
vriendenkring en familie. Inmiddels 
hebben we twee edities gehad waar 
ik super trots op ben en ik kijk er naar 
uit om meer mensen te ontmoeten in 
ons Kick ASS Café”. 
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Uit Liefde!

Hulp in de huishouding

Wijkverpleging

Begeleiding & beschermd wonen

Wonen met ouderenzorg
Neem gerust contact op 

T: 053-30 30 600 
W: zorggroep-manna.nl

Wij bieden zorg en ondersteuning omdat 
we geloven dat we gemaakt zijn om 
voor elkaar te zorgen. Zo laten we zien 
dat iemand van waarde is. Dit doen we 
deskundig en met ons hart.
Voor u!
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Uw huisarts of de POH heeft u een 
recept voor bewegen voorgeschre-
ven. Hiermee zet u de eerste stap 
naar een gezondere leefstijl, want 
voor heel veel klachten is bewegen 
een goed medicijn.

Dit project zijn wij per september 
ook gestart in de wijk De Botho-
ven en met succes, de eerste 12 
mensen hebben zich al aangemeld 
en zijn al volop aan het trainen in 
Gymlokaal Hogeland, tegenover 
het Wijkcentrum de Roef. 

Vitaler worden met bewegen als medicijn

Ook trainen wij op meerdere loca-
ties, zowel binnen als buiten o.a.:

• Tai Chi,  
• Smovey,  
• Bootcamp,  
• Fitness of Ritmische Conditie  

en Spieropbouw (Rcso)

Voor meer informatie kunt u 
 contact opnemen met:

Bewegen op Recept (BOR)
Joke Veldhuis, 06-22542669   
jokeslifestyle@kpnmail.nl of 
Mumin v.d. Belt, 06-40729815  
m.vd.belt@hotmail.com
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Jij maakt het verschil. Wordt vrijwilliger!
Vrijwilligerswerk doe je voor een an-
der, maar vooral ook voor jezelf!
Als vrijwilliger kun je je eigen talenten 
inzetten en verder ontwikkelen. Het 
geeft je een goed gevoel en je kunt 
bijdragen aan een mooiere samen-
leving. Iets voor jou? In de vacature-
bank van m-pact bijvoorbeeld vind 
je tal van leuke vacatures van maat-
schappelijke organisaties, maatjes en 
mantelzorg ondersteuning vrijwilligers 
in Enschede. Kijk voor een uitgebreide 
keuze aan vrijwilligers vacatures op 
www.m-pact.nl 

In de wijk de Bothoven is men op 
zoek naar vrijwilligers  die structureel 
vrijwilligerswerk willen doen,  voor 

een korte periode inzetbaar zijn, voor 
een evenement of voor eenmalig 
activiteiten bij ons in de wijk. 

Wij hebben ook een aantal vacatu-
res voor vrijwilligerswerk openstaan. 
Staat er een vacature voor jou bij:

Wijkbudgetcommissie
wij zijn op zoek naar leden die samen 
de ingekomen wijkbudgetten beoor-
delen. Heb je ervaring met het maken 
van de agenda en notulen is dat mooi 
meegenomen.

Geocaching
Voor een nieuw op te zetten project 
zijn wij op zoek naar mensen die geo-

caching locaties willen onderhouden.  
Wil je kennis delen op het gebied van 
Geocaching dan is dat ook welkom.

Algemeen vrijwilliger
Wil je incidenteel inzetbaar zijn dan 
kan dat natuurlijk ook. Er wordt regel-
matig iets georganiseerd waarbij uw 
hulp welkom is.

Nieuws uit de Bothoven
Wij zijn altijd op zoek naar nieuws 
met meerwaarde voor de wijk. Ben 
jij altijd op de hoogte van het laatste 
nieuws?

Bothovenschoon
Samen met anderen in de wijk 
zwerfvuil opruimen op de dinsdag- en 
donderdagochtend. Vertrek vanuit de 
Performance Factory. 

Wilt u zich aanmelden of 
wilt u meer informatie?
U kunt een bericht sturen naar 
info@debothoven.nl of een 
briefje in de bus doen aan de 
Hoge Bothofstraat 49, 
7511 ZA Enschede
 
Wilt u liever telefonisch con-
tact dan kunt u bellen naar 
mobiel nummer 06 41429214
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Met passie werken zij aan de 
tevredenheid van de klant! Er 
is voldoende (gratis) parkeer-
gelegenheid aanwezig.
Kijk voor meer informatie op 
 website: www.paschawonen.nl

Elke woensdagmiddag naschoolse activiteiten in de 
 Performance Factory

Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen van de basisschool naar hartelust   
apenkooien, knutselen en voetballen. Er zijn geen kosten aan verbonden.  
Na afloop is er een beker ranja.

Georganiseerd door Sportaal, Alifa en de Kidsclub

Bothoven Schoon zoekt 
nieuwe  medewerkers.

Vanuit de gezellige ruimte van wijk-
raad De Bothoven in de Performance 
Factory aan de Hogebothofstraat 49, 
vertrekken elke dinsdag- en don-
derdagmorgen de vrijwilligers die 
gezamenlijk in de wijk De Bothoven 
het zwerfvuil opruimen. 

Dit opruimen gebeurd van 09.30 uur 
tot en met 11.30 uur. Voor die tijd kan 
er samen een kop koffie of thee wor-
den gedronken waarna het materiaal 
gepakt kan worden om aan de slag 
te gaan.

Deze activiteit (die fysiek ook wel wat 
vraagt van de vrijwilligers), wordt 
zeer gewaardeerd, vandaar dat je 
voor elke ochtend die je meewerkt 
een vergoeding voor krijgt. 

Binnen deze groep leuke mensen is er 
behoefte aan nieuwe medewerkers 
die mee willen helpen. 

Lijkt het jou leuk om 1 of 2 ochtenden 
je in te zetten voor je naaste omge-
ving en actief bezig te zijn?

Meld je dan aan bij mij, Bart Aalders, 
via 06-53205390 of via de mail 
b.aalders@alifa.nl. 

Graag nodig ik je dan uit voor een 
kennismakingsgesprek.

Pascha wonen, een familiebedrijf met 
meer dan 20 jaar ervaring, heeft zich 
gevestigd aan de Lipperkerkstraat 75 
waar vroeger de ALDI zat. Pascha 
Wonen richt zich vooral op de 
verkoop van meu belen en vloeren. 
Ze zijn gespecialiseerd in zachte en 
harde vloeren. Echter is het assorti-
ment erg breed. Zo verkopen ze ook 
boxsprings, matrassen, zonwering, 
gordijnen, en veel meer. 
Er is voor elk budget een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding. 

Nu gevestigd in de Bothoven, Pascha Wonen!

Lipperkerkstraat 75, 
7511 CV Enschede
053 4322180 en 06 3655557 
info@paschawonen.nl
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Spel- en   
ontmoetings-

groep
De spel- en 

ontmoetings groep 
van Alifa is elke  

woensdag ochtend van
9.00 tot 10.30 uur.

meer informatie: Merle,
m.devos@alifa.nl
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Indoor Padel en Speed-
soccer in de Bothoven
In de Performance Factory kun je 
ook terecht voor een potje padel of 
speedsoccer. Er zijn twee speedsoc-
cervelden en één padelbaan. Deze 
kun je online reserveren als ook 
rackets en ballen. 

Op de woensdag middag zijn Alifa 
Jongerenwerkers te vinden op het 
speedsoccerveld om samen met de 
jeugd een balletje te trappen van 
14.00 tot 16.00 uur. 

Kijk voor meer informatie over de 
flexibele verhuur op pf-sport.nl 

Jongerenwerk in het centrum is niets 
nieuws, maar de mensen die het 
uitvoeren wel (deels)! Daarom stellen 
Nenny George (24) en Quirijn ten 
Napel (25) zich graag even voor. 

Wij zijn sinds augustus 2022 beide 
jongerenwerker in het centrum samen 
met Merle de Vos. Voorheen deed 
Bart Aalders jongerenwerk met veel 
plezier, hij is nu wijkwerker in het 
centrum.

Wij zullen ons inzetten voor alle 
jeugd in het centrum op zo veel mo-

Jongerenwerk in het centrum

Nenny George 
06-89806828

Instagram: alifa_nenny
N.george@alifa.nl

Quirijn ten Napel
06-59823039

Instagram: alifa_quirijn
Q.tennapel@alifa.nl 

gelijk manieren. Door bijvoorbeeld 
te gamen, voetballen of sporten in 
de Performance Factory. Maar ook 
door in de buurt aanwezig te zijn en 
rondes te lopen om te zien en gezien 
te worden! Daarnaast zijn we ook te 
vinden in Studio15 in het Metropool, 
dus kom gezellig een keer kijken.

Mocht je vragen of ideeën hebben, 
benader ons fysiek of op een andere 
manier! 

Ook kunnen we altijd een kop koffie 
of thee drinken.

Je kunt ons ook vinden in gebouw Oost 
van de Performance Factory. Zin om met 
ons een balletje te trappen of behoefte 
aan een gesprek? Stuur ons een berichtje! 
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B.R.I.C.O!

Deze maand een rijtje tips over wat je 
kan doen bij sportblessures. Geluk-
kig kun je als doe-het-zelver prima 
maatregelen nemen bij een blessure 
van jezelf of bijvoorbeeld je sporten-
de kind. Daarvoor het ezelsbruggetje 

dat al in de titel van dit stukje staat: 
B.R.I.C.O.

B (bescherming)
Je kunt het getroffen lichaamsdeel 
beschermen met een verbandje, 
draagdoek of bijvoorbeeld door 
ondersteunende krukken te gebruiken. 
Doe dit wel zo kort mogelijk omdat je 
niet wil dat het lichaamsdeel functies 
gaat verliezen!

R (rust)
Dan bedoel ik niet: ‘wekenlang niets 
doen’ maar wat we noemen, relatieve 
rust. Je mag bewegen en belasten 
zo veel je wilt zolang het maar géén 
extra pijn doet.

I (ijs)
IJs zorgt voor onmiddellijke pijnver-
lichting. Gebruik een ijskompres niet 
langer dan 10 minuten en bescherm 
je huid met een theedoek of plastic 
zak (leg het kompres dus niet recht-
streeks op de huid!). Wat ook perfect 
werkt, is met een ijslolly (zie ‘recept’) 
wrijven over de geblesseerde plek. 
Koel alleen de eerste uren na de 
blessure, op de langere termijn remt 
ijs vaak het herstel!

C (compressie)
Met een drukverband kun je zwel-
ling (en dus pijn) verminderen of 
beperken en tevens het aangedane 
lichaamsdeel ondersteunen. Als tenen 



29

B.R.I.C.O!
Extra groep Aqua Zwanger 
Bewegen wordt tijdens een zwan-
gerschap vaak anders, dagelijkse 
handelingen zijn niet altijd meer 
vanzelfsprekend. Maar bewegen 
blijft belangrijk tijdens deze periode. 
Sportaal biedt zwangere dames de 
mogelijkheid om in Aquadrome deel 
te nemen aan de groepsles Aqua 
Zwanger. 

Elke donderdagavond worden deze 
les gegeven door een gelicenseerde 
zweminstructeur. Door groot succes 
start naast de groepsles van 19:00 
uur na de herfstvakantie een extra 
groep om 20:00 uur. “Dames die 
meedoen aan de groepsles ervaren 
dat bewegen in het water minder 
belastend en ontspannen is.” ver-
telt coördinator Corina Deppe. ‘De 
zwangerschap is een bijzonder peri-
ode, we merken dat dames het leuk 

vinden om ervaringen uit te wisselen 
en samen te sporten. De een wat 
intensiever dan de ander afhankelijk 
van het trimester en conditie van de 
deelnemer’. 

Groepslessen voor jong en oud
Bij Sportaal kan iedereen terecht voor 
een work-out in het water. Er zijn ver-
schillende groepslessen. Aqua Vitaal 
richt zich op de ouderen, het tempo 
in de lessen ligt is iets lager en ruimte 
voor gezelligheid met een kopje 
koffie na afloop. Bij Aqua Sport zijn 
de lessen intensiever en uitdagender, 
men kan echt werken aan de conditie. 
En voor de allerjongsten is er Aqua 
Mini, waarin ouder en kind samen het 
water ontdekken. 

Kijk voor meer informatie op www.
sportaal.nl/zwemmen

Extra groep Aqua Zwanger 

of vingers gevoelloos worden, tintelen 
of van kleur veranderen zit het vaak 
te strak. Slapen met een drukverband 
is meestal geen goed idee, doe dat 
dus niet!

O (omhooghouden)
Tot slot, als je het geblesseerde 
lichaamsdeel omhoog houdt, dan 
loopt het niet vol vocht en blijft zwel-
ling vaak beperkt. Dat vermindert de 
pijn en vergroot de bewegingsvrij-
heid. Samen zorgt dat meestal voor 
snellere genezing. De eerste 24-48 
uur het geblesseerde lichaamsdeel 
ongeveer ter hoogte van je hart hou-
den is het advies.

Veel succes met deze tips, kom je er 
niet uit, je weet ons te vinden.

Hartelijke groet, 
Mark Floors 

(reacties kunt u sturen naar e-mail 
mark@fysiotwente.nl) 

Recept ijslolly
Neem een plastic bekertje en vul dat voor ongeveer 3/4e deel met water uit de kraan. Steek een ijsstokje in het midden en zet het bekertje rechtop in de vriezer, een uur of 2 later is ‘ie klaar. Altijd handig om er alvast 1 klaar te hebben voor het geval dat je er 1 snel nodig hebt!
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Münsterse promenadebank in de Bothoven 

Enschede en Münster zijn sinds 2021 
partnersteden. De stadsbank die 
Münster aan Enschede schonk bij het 
aangaan van de stedenband is sinds 
vandaag te bewonderen aan de Bou-
levard 1945 ter hoogte van Liberein. 
De bank is een kopie van de prome-
nadebanken die in Münster staan. 
Enschede schonk ook een typisch 
Nederlandse stadsbank aan Münster.

Symbool van verbintenis tussen 
beide steden
Burgemeester Roelof Bleker: “De 
stadsbanken staan symbool voor de 

verbintenis tussen onze beide steden. 
Een beetje Münster in Enschede en 
een beetje Enschede in Münster. Dit 
feestelijke moment gebruiken we om 
even stil te staan bij ons eerste jaar als 
partnersteden.”

Het afgelopen jaar hebben gemeente 
Enschede en de Stadt Münster, de 
universiteiten van beide steden, de 
Twenteboard en de Industrie und 
Handelskammer een succesvolle 
handelsmissie naar Palo Alto in de 
Verenigde Staten gehad. Daarnaast 
hebben Enschede en Münster nu ook 
een partnerstadvereniging. In deze 
vereniging kunnen inwoners uit beide 
steden samen initiatieven opzetten 
of ontmoetingen organiseren. Bur-
gemeester Bleker: “Ik kan dat alleen 
maar toejuichen. Het leidt tot nog 
betere contacten. Ik kijk ernaar uit om 
ook komend jaar weer de samenwer-
king tussen onze beide steden - en in 
de hele Euregio - verder te intensive-
ren.”
Bron: Gemeente Enschede

Onze vorige burgemeester Onno van Veldhuizen heeft een fraai buitenzitbankje gekregen van 
de burgemeester van Münster 

Wil je iets melden?
Heb je  onderwerpen die  je graag 
 bespreekbaar wil maken, dan kun 
je dit kenbaar  maken via onder-
staand contact. 

Locatie:
Performance Factory, 
Gebouw Oost
Hoge Bothofstraat 49, 
7511 ZA Enschede
e-mail info@debothoven.nl 
telefonisch 0641429214
www.debothoven.nl
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Een goed idee? 
Vraag een wijk-
budget aan!
Een wijkbudget is geld voor jouw wijk, 
buurt of dorp. Je kunt samen met je 
buurtgenoten beslissen waaraan dit geld 
besteed wordt. Jouw dorps-, wijkraad of 
bewonersteam speelt hierin een belang-
rijke coördinerende rol. Met een aantal 
spelregels in het achterhoofd is er heel 
veel mogelijk.

Wat is het doel?
Jij bent aan zet. Door meer verantwoor-
delijkheid te nemen wordt de betrokken-
heid bij jouw eigen buurt, wijk of dorp 
groter. Bewoners worden opdrachtgever 
van de gemeente en de gemeente is 
ondersteunend. Zo kunnen wijkbudgetten 
zelfs jouw ondernemerschap stimuleren!

Heb je goede ideeën of vragen?
E-mail naar info@debothoven.nl 
Elke donderdag ochtend is Erik Put van 
10.30-12.00 uur aanwezig bij de Wijk-
wijzer om vragen te beantwoorden over 
wijkbudgetaanvragen. Informatie staat 
ook op onze website. Het  aanvraag-
formulier kun je downloaden op 
www.debothoven.nl/wijkbudgetten

Nieuwe bewoners Snuifstraat 45
Humanitas Onder Dak, woningcor-
poratie De Woonplaats en gemeente 
Enschede gaan een pand aan de C.J. 
Snuifstraat 45 gebruiken als locatie 
voor een Kamer-Raad voorziening 
voor jongeren. Deze jongeren wonen 
nu nog in een Kamer-Raad-locatie 
aan de Molenstraat 20 in Enschede. 
Dat pand wordt binnenkort gesloopt 
waardoor een verhuizing noodzake-
lijk is.

Voortgang
We verwachten dat 22 jongeren per 
december 2022 verhuizen naar de 
C.J. Snuifstraat. Voor die tijd worden 
er werkzaamheden verricht om de lo-
catie klaar te maken voor bewoning. 

Het gaat om lichte werkzaamheden 
in het pand en een verbouwing aan 
het dak. Enig bouwverkeer is daarbij 
te verwachten. Uiteraard proberen we 
de overlast zoveel mogelijk te beper-
ken.

Kamer-Raad
Kamer-Raad is een woon-, werk- 
en leerhuis voor Twentse jongeren 
tussen de 16 en 26 jaar, die door een 
problematische thuissituatie niet goed 
aan hun studie kunnen werken. Het 
doel van de studentenhuisvesting is 
om deze Twentse jongeren de kans 
te bieden hun diploma te behalen en 
in een stabiele en veilige omgeving. 
Kamer-Raad is ontstaan uit een sa-
menwerking tussen Humanitas Onder 
Dak, ROC van Twente, Jarabee en de 
gemeente Enschede.
Informatie/contact
Wij houden de omwonenden op de 
hoogte van verdere ontwikkelingen 
rond de Kamer-Raad-locatie. Als u 
vragen heeft, dan kunt u contact met 
ons opnemen. Omwonenden worden 
ter zijner tijd uitgenodigd voor een 
openhuis om kennis te maken met uw 
nieuwe buren.

Marcel Michels 
Projectleider Humanitas Onder Dak 
Telefoon 088 1198 816 
e-mail m.michels@humod.nl 
Website www.humanitasonderdak.nl

Nieuwe bewoners Snuifstraat 45



Apotheken
De Oostburg:  
Oliemolen-singel 3A,  053 4304700
Medsen Jassies
Oosterstraat 2-1, 053 4355535
Baurichter 
J.J. van Deinselaan 34H, 053 4312512
 
Medisch
Huisartsendienst Twente Oost
Beltstraat 70,  088 5551188
Dagwaarneming
Haaksbergerstraat 55 
 0900 4313333
Tandarts Post Twente
053 7920040
Medisch Spectrum Twente
Koningsplein 1, 053 4872000

Maatschappelijk
Wijkraad de Bothoven  
Hoge Bothofstraat 49
06 41429214, info@debothoven.nl
Wijkwijzer en Wijkteams Enschede
Hoge Bothofstraat 49, 053 4817900

Meldingen 
Gemeente Enschede
053 4817600 (tijdens kantooruren) of 
www.enschede.slimmelden.nl

Buurtbemiddeling Enschede
06 53347021
info@buurtbemiddelingenschede.nl

Wijkagent
Michel Peterinck 0900 8844
michel.peterinck@politie.nl
Spreekuur: di 13:00-14:00 uur
Wilhelminastraat 56A
di 11:00-12:00 uur Performance
Factory Gebouw Oost (wijkraad)

Wijkbeheer Stadsdeel
Centrum Laurens Ottenschot
(De Bothoven) 053 4815855 
l.ottenschot@enschede.nl

Woningbouwvereniging
Domijn 0900 3350335
Ons Huis 053 4848900
De Woonplaats 090096 78

Storing
Geas 053 8528500
Vitens 0800 0359
Enexis 0800 9009

Afval
Twente Milieu 
0900 8520111, info@twentemillieu.nl

Onderwijs
Freinetschool De Bothoven
Reudinkstraat 15 | 053 4348962
info@freinetschool.nl

Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15, 053 4804804 

M-PACT vrijwilligers
Pijpenstraat 15, 053 4323304

Zorg en Welzijn
Stichting Leergeld 053 2034019 

Alifa Welzijn en Budget AdviesTeam
Pathmossingel 200 
053 4801200

Jongeren Informatie Punt (JIP)
Wilminkplein 2, centrum Enschede
JIP@Alifa.nl telefoon (06)10005635 

 /jipalifa     /jipalifa
      /jongeren-informatie-punt-alifa

Alifa Welzijn Ouderen en  
Buren hulpdienst 55+
Pathmossingel 202, 
053 4320122

Liberein 053 4826688
Stichting 55+ 053 4322081
Stichting Livio 0900 9200

Aveleijn Dagbesteding 053 4335018
RIWB 053 4320652
Leger des Heils 053 480999
Humanitas Onderdak 088 998830

Verloren of gevonden
Het Depot  053 481 8008 
www.enschede.nl/hetdepot
www.verlorenofgevonden.nl

Belangrijke adressen


