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HOE HET BEGON OP DE WERKPLAATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUURTKAMER NAAR ANDERE LOCATIE 

Het is heel jammer dat we na bijna 4 jaar onze oude vertrouwde Vleeschhouwerij 

met Buurtkamer moeten verlaten. 

 

Er is de laatste maand hard gewerkt door Frans om onze oude buurtkamer naar de 

nieuwe buurtkamer in Lumen te verplaatsen.  

 



                                                            

De verhuizing was op zaterdag 26 september 

 

 

 

 



Daarna moest alles weer uitgepakt en ingericht worden. 

 

Wij zijn weer begonnen in de nieuwe buurtkamer op maandag 5 oktober van  

14.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom om te kijken of voor een praatje. 

  



KOM ELKAAR ONTMOETEN in de buurtkamer met een kop koffie of thee.  

Velveweg 54, Enschede. 

 

Openingstijden van de buurtkamer:  

Elke maandagmiddag van 14.00-16.00 uur en  

Elke donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur. 

 

Activiteiten in de Buurtkamer De Vleeschhouwerij:  

Elke 1ste maandag van de maand:  

Bloemschikken van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname € 3.00 

Elke 1ste en 3de maandag van de maand:  

Mijn PC tje van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname gratis 

Elke 1ste en 3de woensdag van de maand:  

Creatief schilderen van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname € 2.50 

 

Maandag 26 oktober van 14.00 tot 16.00 uur is Jan Snellink praatgast.  

Hij vertelt over zijn werk als beheerder van de Oosterbegraafplaats. 

(Onder voorbehoud in geval van een plechtigheid) 

 

We zijn voor het eerst weer begonnen in de nieuwe buurtkamer met bloemschikken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN DAG LUMEN 

Zaterdag 31 oktober, 10:00 tot 15:00 uur 

Velveweg 54 in Enschede  www.lumen.nl 

Benieuwd hoe Lumen eruit ziet? Wilt u weten welke verenigingen gebruik maken van 

Lumen? Kom dan op 31 oktober tussen 10:00 en 15:00 uur naar de Open Dag en 

laat u in en om Lumen verrassen. Geniet van waanzinnige optredens, Lumen’s got 

talent, een grootse braderie en veel meer. Maak vooral ook kennis met de nieuwe 

wijkvoorziening en al haar gebruikers! Met sport- en spelactiviteiten, voorstellingen, 

workshops, muziek, demonstraties, hapjes en drankjes.  

Kortom: vier de herfst en de komst van uw nieuwe wijkvoorziening! 

Lumen is het nieuwe hart van de wijk Velve-Lindenhof en is voor u en van u! 

Lumen Velveweg 54 

7533 XK Enschede 

info@lumen.nl  

053 – 4757465  
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Wij kunnen niet alle spulletjes die we gekregen hebben meenemen naar de 

nieuwe locatie. Ook weten we niet van wie we allemaal iets hebben ontvangen. 

Maar denkt u ik heb hier ook iets aan gegeven en als het niet mee kan wil ik het 

wel graag terug. We nemen nog wel wat spulletjes mee waarvoor wij een kleine 

opslagruimte ter beschikking krijgen. De spulletjes komen tussen 16 en 27 

november in de expositie ruimte aan de Lage Bothofstraat 334 te staan. Meld u 

even voor een afspraak op info@devleeschhouwerij.nl om te kijken u er iets van 

u bijstaat. 
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