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Muziek op zondagmorgen: 

Op 10 januari kwamen 85 mensen naar het nieuwe Lumen voor Muziek op Zondag. 
Diet Gerritsen (zang) en Frank Deiman (piano, beiden van de Oostveenweg, oud-

wijkbewoonster Mirjam Kroeze (cello) en Ruud Ouwehand (contrabas) brachten liedjes 

van Willem Wilmink. Het kwartet haalde tussendoor herinneringen aan Velve-Lindenhof 

op. Wat een gezellig koffieconcert werd het. Het publiek, in een knusse kring om het 

podium heen, kon het zeer waarderen. De nazit was niet minder onderhoudend. 
Kortom, een goede start van Lumen in 2016! 

 



Activiteiten van de buurtkamer in Lumen. 

Schuif eens gezellig aan bij de pannenkoekenlunch op 

donderdag 21 januari van 12.00 tot 13.15 uur.  

Kosten € 1.00 

Opgeven kan via: info@devleeschhouwerij.nl  

 

Lunch op woensdag 10 februari en woensdag 9 maart.  

Soep met broodjes van 12.00 tot 13.15 uur in de hal van 

Lumen. Kosten € 2.50 

Opgeven: info@devleeschhouwerij.nl 

 

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:  

Eerste maandag van de maand 

Bloemschikken van 14.00 -16.00 uur Kosten: 3,00 euro  

Opgeven: 053-4312367of 053-4312046) 

 1ste en 3de maandag van de maand   

Mijn PCTJE (computerhulp) van 10.00-12.00 uur. Kosten: gratis.   

Opgeven: 053-4312046 

1ste en 3de woensdag van de maand 

Creatief schilderen van 10.00-12.00 uur. Kosten: 2,50 euro 

 2e vrijdag van de maand 

Sjoelen van 14.00-16.00 uur. 

 3de woensdag van de maand 

Nieuw! Breien, haken, borduren, kom gezellig handwerken van 14.00-16.00 uur 

 2e dinsdag van de maand 

Wandelen: start 10.00 uur vanuit de hal in Lumen waar we daarna koffie drinken. 

Kom op de fiets wanneer wandelen naar Wooldrikspark te ver is. 

Praatgasten 

Donderdag 11 februari vanaf 10.00 uur komt Ans Brinker als gastvrouw van de 

Buurtkamer vertellen o.a. over haar arbeidsverleden. 



Maandag 14 maart vanaf 14.00 uur in de aula van de Oosterbegraafplaats  ontvangt 

beheerder Jan Snellink wijkbewoners met koffie of thee. Hij vertelt over zijn werk en 

verzorgt een rondleiding over de begraafplaats. Opgeven: info@de vleeschhouwerij.nl 

    

                 

Vergeten school aan Franklinstraat 

Al bijna dertig jaar is de christelijke Julianaschool in onze wijk dicht. 

In 1932 opende het gebouw en hebben er duizenden kinderen onderwijs genoten. 

Van meesters en juffen zoals op deze foto (uit de jaren vijftig?)  

Als puzzelplaatje prijkte de prent enige tijd op de schoorsteenmantel van de 

Buurtkamer in Lumen.  

Oud-leerlinge Rita Loffeld-Gouma wist onlangs, tijdens een druk bezochte Muziek op 

Zondag, een aantal namen te achterhalen.  

Graag aanvulling en of verbetering om het plaatje compleet te maken.  

Bovenste rij: Gerrit Ludden, Veldhuis, Leusman, Lenie Wernink, Rademaker en 

schoonmaker?.Onderste rij: Gien de Bruin, Hannie Anderson en Hanny Holtkamp. 
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