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KunstWinkel
pakt de draad
weer op
ENSCHEDE - Nu de zomer de-

finitief voorbij is, pakt de
KunstWinkel de rode draad
van haar exposities weer op.
In twee voorgaande edities
werd jong talent gekoppeld
aan gerijpt kunstenaarschap. Die formule wordt
aangehouden. Twee keer
kwamen er twee mannen
aan bod. Nu is het de tijd om
twee vrouwen te laten exposeren. Donderdag 12 november wordt in de ruimte aan
de Kottendijk 110b, in ateliergebouw de 6Sprong, de
nieuwe expositie geopend.
Dan tonen Gerda Hofman en
Maike Eilers hun werk.

Weggeblazen
van huis
ENSCHEDE - Het Nederlands
Blazers Ensemble heeft met
‘Oost West Thuis Niet Best’
weer een bijzonder project
opgepakt. Van donderdag
12 tot en met dinsdag 24
november speelt men in
Amsterdam, Enschede, Wageningen, Helmond, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag,
Tilburg, Cuijk en Rotterdam
samen met asielzoekers.
Gevluchte muzikanten uit
landen als Syrië, Iran, Afghanistan en Rwanda staan
schouder aan schouder met
de musici van het Nederlands Blazers Ensemble.
Vrijdag 13 november is er in
de Grote Kerk vanaf 20.00
uur dus geïnspireerde muziek te beluisteren.
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De Tor: unieke jazzclub met
uitstraling van jeugdhonk
ENSCHEDE – Het was zomaar
mogelijk geweest. Jazzpodium De Tor in een fraaie nieuwe zaal in het nieuwe ‘muziekkwartier’. Atak maakte
de overstap wel, maar De
Tor bleef lekker in z’n eigen
pandje. “Het is klein en heeft
de uitstraling van een jeugdhonk uit de jaren zeventig”,
weet ook Willem Habers,
voorzitter van het vrijwilligersteam dat De Tor runt.
“Wat sfeer en akoestiek betreft kunnen we het ons niet
beter wensen. En daar draait
het allemaal om.” Dit jaar bestaat De Tor al weer 45 jaar.

Dolenthousiast
Internationale sterren uit de
wereld van de jazz komen
graag terug naar De Tor. Bij
een eerste bezoek wordt
er nog wel eens verbaasd
gekeken, of zelfs gefronst.
Wanneer men er eenmaal
gespeeld heeft, overheerst
opwinding en tevredenheid. “We hebben hier Chet
Baker al eens op het podium
gehad en een paar weken
terug heeft Jasper van ‘t Hof
hier nog geschitterd. Sterren!
Een ander mooi voorbeeld is
het Metropole Orkest. Dat is
eigenlijk te groot voor ons
kleine podium, maar ze komen hier echt graag terug.
Bij een van hun concerten
hadden ze een Amerikaanse

Willem Habers: “Bij De Tor staat de muziek op nummer 1 en dat je er ook een biertje kunt kopen is
Foto: Bert Speelman
mooi meegenomen.” 

dirigent. Hij vroeg waar de
dirigentenkamer was. Tja,
die hebben we dus niet, net
zomin als een artiestenfoyer.
Dat vond-ie helemaal niks,
maar na afloop stond hij
dolenthousiast een biertje te
drinken tussen het publiek.”
Op de lip van de artiesten
Het directe contact tussen
artiesten en publiek is een
voordeel dat twee kanten op
werkt. De musici laten zich
inspireren en het publiek
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Enschedese schrijft over
haar leven in het klooster
Enschede - De Enschedese

Kitty Nashid Hendriks verbleef enkele jaren in een
klooster en schreef een boek
over haar ervaringen. ‘Klaar
Licht – de ontrafeling van
mijn roeping’ beschrijft de
innerlijke reis die zij heeft

afgelegd. Vrijdag wordt het
boek gepresenteerd in De
Wonne aan de Noorderhagen 25 te Enschede. Aanvang: 14.00 uur. Info via tel.
06-53343856 of



nashidhendriks.nl

VUE geeft sollicitatiehulp
op vijf donderdagen
Enschede - Je wilt graag wer-

ken en je doet je uiterste
best om een baan te vinden.
Er komt veel op je af, zowel
emotioneel als praktisch.
Vacatures zoeken, solliciteren, netwerken. Voor veel
mensen betekent dit, dat
ze hier thuis in hun eentje
mee worstelen. Hoe pak je
dit aan? Hoe vergroot je je
kansen op werk? Hoe blijf
je positief en vol zelfver-

trouwen? Om je hierbij te
ondersteunen verzorgt de
Volksuniversiteit Enschede
vanaf donderdag 19 november van 9.30 tot 12.00 uur
intervisiegroepen in vijf
bijeenkomsten. Deelname
is gratis.
Meer informatie en aanmelden via: www.vuenschede.
nl. Bellen kan ook: tel. 432
33 04.

ENSCHEDE - Pech voor de lief-

hebber, maar twee aantrekkelijke kerkconcerten zijn
zondag 15 november precies
op hetzelfde tijdstip. In de
Jacobuskerk aan de Oude
Markt en het Johanneskerkje
te Twekkelo gaan de musici
in beide gevallen om 15.00
uur van start. Kiezen dus. In
de Jacobus voor klarinettist
André Kerver met zijn improvisatieproject Borboleta
Music. Of in de Johannes
voor een samenwerkingsavontuur van Ronald Moelker en Niels Bijl met Eagle
blokfluit en saxofoon.

Concours met
duizend musici

vind het te gek om op de lip
van de artiesten te zitten.
“Jazz leeft echt op van dit
goede contact. Het publiek
komt hier om jazz te beleven.
Veel mensen noemen De Tor
een jazzcafé, dat dekt de lading niet. De naam jazzpodium is door ons bewust gekozen en geeft een belangrijk
verschil aan. Bij De Tor staat
de muziek op nummer 1 en
dat je er ook een biertje kunt
kopen is mooi meegenomen.
Onze ambitie is van meet af

aan om kwaliteit te bieden
en daar slagen we al 45 jaar
in.” Bij die kwaliteit hoort
ook samenwerking met andere podia als het Wilminktheater, De Kappen in Haaksbergen en het Rabotheater in
Hengelo. “We wilden niet
opgaan in wat destijds het
muziekkwartier zou gaan
heten. Samenwerking vinden we echter belangrijk en
de contacten zijn ook goed.
Goede jazz hoort niet alleen
in De Tor.”

Erwin Dijkstra: ‘Het begint
met goed kunnen tekenen’

Kitty Nashid Hendriks schreef een boek over haar ervaringen in
het klooster.

Kiezen uit twee
kerkconcerten

Permanente make-up is
volgens het stel ideaal voor
vrouwen met een druk leven. “Als je eenmaal behandeld bent, hoef je daarna niet
meer elke ochtend een half
uur voor de spiegel te staan.
Met vijf minuten ben je
klaar”, aldus Erwin. Hij wil
mensen wel waarschuwen
dat er ook ‘knoeiers’ zijn:
“Het begint met goed kunnen tekenen. Wat dat betreft
is Angelina een perfectioniste. Ze oefent nog altijd heel
veel op papier.” Behalve drie
à vier keer per jaar naar Kiev

vliegen voor familebezoeken
is er nauwelijks sprake van
een sociaal leven. Angelina:
“Nee, ik kijk niet naar Goede
Tijden. Wel elke avond naar
het Journaal. Ik ben geïnteresseerd in politiek in het
algemeen en de situatie in
Oekraïne en Rusland in het
bijzonder.”
Niet lang na hun kennismaking via internet reisde
Erwin af naar Kiev. Dat was
geen onverdeeld succes:
“Een corrupte douanebeambte wilde me honderden
euro’s belasting laten betalen. Uiteindelijk kwam ik

weg met een veel lager bedrag, maar reken er maar op
dat die man dat in eigen zak
steekt en daarna in een gezamenlijke ‘fooienpot’ stopt.
Iedereen deed het en ze hielden elkaar de hand boven
het hoofd. Dat is nu verleden
tijd. De afgelopen jaren is de
corruptie flink aangepakt,
maar mede door dat voorval had ik geen trek om naar
Kiev te verhuizen.”
En dus kwam Angelina naar
Nederland. Ze slaagde met
vlag en wimpel voor haar
toelatingsexamen op de
ambassade in Kiev en deed

ENSCHEDE - In het Muziekcentrum vindt komend weekend het grootste concertconcours voor amateurorkesten
in Nederland plaats. Het is
alweer de zeventiende keer
dat muziekvereniging Excelsior uit Losser dit concours organiseert. Er doen
19 orkesten aan mee en die
brengen in totaal zo’n 1.000
muzikanten op het podium.
Er zijn geen geldprijzen te
verdelen. Puur voor het
speelplezier en de waardering van de jury halen de
deelnemers het beste uit
zichzelf. Liefhebbers hebben ruim keus voor een bezoek. Het concours is zaterdag 14 november van 10.00
tot 19.00 uur te bezoeken en
zondag 15 november van
10.00 tot 18.00 uur.

daarna in Nederland het
staatsexamen (een inburgeringsexamen op niveau), ze
spreekt goed Nederlands en
behaalde de benodigde papieren voor haar werk. Na
drie jaar voelt ze zich helemaal thuis in Glanerbrug.
Dat moet ook wel, want de
kans is groot dat Erwin deze
winter veel op de touringcar
zal zitten. “Via een uitzendbureau ga ik met wintersporters naar Oostenrijk rijden.
Daar heb ik heel veel zin in.
En Angelina? Die redt zich
wel.” Angelina: “Ik hoop op
veel werk de komende tijd en
ik ben verder gegaan met Nederlandse les.” Meer weten
over Studio Angelina en de
huidige stuntprijzen? Zie:



www.studio-angelina.com

Ouderen aan netwerk
geholpen in Pathmoshal
Enschede - Elk jaar verzorgt
het Rode Kruis Enschede
een ‘Samendoen-dag’ voor
eenzame mensen, veelal ouderen. Dit jaar is deze dag op
24 november in de Pathmoshal. “Eén op de vijf mensen
in Nederland is op één of
andere manier verminderd
zelfredzaam. Een noodsituatie kan voor deze groep extra
gevaarlijk zijn. Juist bij deze
mensen kan het versterken
van de zelfredzaamheid het
verschil tussen leven en dood
maken. Deze zelfredzaamheid willen wij graag benadrukken op 24 november”,
aldus Cor Kok, voorzitter van
het Rode Kruis Enschede.

Daarom nodigt Kok niet alleen mensen uit de doelgroep
uit, maar ook sportclubs,
hobbyclubs en vrijwilligersorganisaties. Zij kunnen
zichzelf presenteren. “Het
hebben van een netwerk is in
een noodsituatie van levensbelang. Daartoe kan het lid
worden van een vereniging
bijdragen.”
Er zijn deze middag bijdragen
van Willeke d‘Estel (zang),
Dinant Knol (Brandweer
Twente) en Jan Riesewijk
(verpleegkundige annex acteur). Dorothy Oosting praat
de dag aan elkaar. Aanmelden kan via rodekruisenschede.nl.

Blokhuis doceert
Leo Blokhuis bezoekt op donderdag 12 november Boekhandel
Broekhuis in Enschede voor een popcollege annex
signeersessie. Aanleiding is het verschijnen van Het Grote Top
2000 a Gogo kijk-, lees- en luisterboek, dat de ‘popprofessor’
samen met onder meer Matthijs van Nieuwkerk schreef. Van
19.30 tot 21.00 uur in de winkel aan de Marktstraat.

