
 

 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op woensdag 4 
maart 2015 te melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  

Er zijn dan voor U nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 
 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 

Op 7 maart 2015 bezoeken wij de "TwentseWelle" en krijgen een rondleiding door de geheel 
nieuw opgebouwde wij "Roombeek". 

U wordt verwacht om 12:00 uur in het voor het museum 
gelegen "Restaurant bijRozendaal" (adres bij mobiele navigatie: 

Roomweg 75, 7523 XG Enschede, tel.: 053-4807695) en u wordt 
ontvangen met koffie of thee met een lekkere plak Twentse 
krentenwegge. 
Wij gaan aansluitend lunchen van 12:30 - ca. 13:00 uur.  
Deze lunch bestaat uit een kop soep, een broodje met een 
kroketje en een broodje met kaas en daarbij melk/karnemelk en 
jus d'orange. 

Om 13:15 uur worden wij door de gastenbegeleider opgehaald 
en meegenomen naar het museum voor een inleiding over het 
museum en de geschiedenis, waarna een korte rondleiding door 
het museum.  

Na deze rondleiding gaan wij op eigen gelegenheid het museum 
verder verkennen en ontvangen daarbij informatie via de 
audiotours (iedereen kan naar de zelf geselecteerde informatie 
luisteren). 

Iedereen zal zich de grote vuurwerkramp herinneren die op 13 
mei 2000 in Enschede plaats vond. Een enorme ontploffing van 
vuurwerkfabriek SE Fireworks legde een hele woonwijk in de as 
en er waren 23 doden en 950 gewonden. 1250 mensen raakte 
dakloos.  

Negen jaar na deze grote ramp was de woonwijk Roombeek 
vrijwel geheel opnieuw opgebouwd. In deze opbouwperiode is 
ook de een samenvoeging gerealiseerd van drie instellingen. 
Het Natuurmuseum Enschede, het Van Deinse Instituut en 
Museum Jannink. Deze zijn gefuseerd en samengebracht in 
een prachtig gebouw, dat in het voorjaar van 2008 is geopend 
door Koningin Beatrix.  

 
Contactcommissie: 
R.E. Kruijshoop - Voorzitter 
Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 
Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 
E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 
   re.kruijshoop@home.nl 

 

 
Hengelo Ov. : 21 februari 2015 
Betreft : Bezoek TwentseWelle en de  
  nieuw opgebouwde wijk Roombeek  
  in Enschede 
   

Op de deelnemerslijst bij deze convocatie 
kunt u zien voor welke onderdelen van het 
programma u heeft ingeschreven.  
De deelnemerslijst staat niet op internet 
i.v.m. uw privacy. 

Opmerking: 
-  SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 
convocaties per post willen ontvangen  
ontvangen deze ook per post. 
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In Museum TwentseWelle wordt het 
cultuurhistorisch erfgoed van Twente gekoppeld 
aan het natuurhistorisch erfgoed. Veel 
natuurhistorische elementen en aandacht voor 
de textiel- en metaalindustrie in Twente. Er zijn 
naast de te bezichtigen objecten ook veel 
interactieve exposities en het is leerzaam en 
zeer interessant. 

Om 15:00 uur moet u weer zijn teruggekeerd in Restaurant "bijRozendaal", want daar worden wij 
opgehaald door onze ervaren en zeer deskundige gids, mevrouw Titia Boitelle. Zij neemt ons dan 
eerst mee naar het theater van museum TwentseWelle, waar zij een inleiiding zal houden over de 
wijk en onze wandeling. 

Hierna gaan wij gezamenlijk wandelen door de geheel nieuw opgebouwde wijk "Roombeek" en 
krijgen over informatie, zowel ongevraagd als gevraagd. Titia Boitelle kan ons werkelijk alles vertellen 
over de zeer gevarieerde bouwwerken in de wijk. Zij weet ook alles te vertellen over de 
vuurwerkramp. 

De eigenaren / 
bouwers van de 
woningen mochten 
hun eigen ideeën 
verwezenlijken 
zonder rekening te 
houden met de 
beruchte 
"schoonheids-
commissies".  

Roombeek  is 
architectonisch 
gezien een unieke 
wijk! 

 

 

Wonen in Roombeek is wonen in een bijzondere, culturele en stedelijke omgeving, dichtbij de stad en 
het buitengebied. Roombeek is een eigentijdse wijk met allure. Met een grote verscheidenheid aan 
woningen, zelfgebouwd naar eigen idee, ontworpen door een architect of een appartement geheel 
naar wens in een mooie openbare ruimte. 

Om 16:30 uur zijn wij weer terug in het restaurant, waar de commissie u op kosten van de 
Contactcommissie een consumptie aanbiedt met een paar bitterballen. U kunt dan weer bijkomen van 
de wandeling en lekker bijpraten. Om ca. 17:30 uur is het officiële einde van ons programma. 

Dagkosten: zonder Museumkaart: € 27,00.  deze kosten met ons af te rekenen 
Op vertoon geldige Museumkaart:  € 20,00 bij aankomst in het restaurant 

In de dagkosten zijn opgenomen: ontvangst met koffie/thee en krentenwegge, de lunch, de toegangsprijs voor het 
museum, de inleiding en rondleiding plus audiotour, de gids bij de wandeling door de wijk Roombeek. 

Ik wens u alvast een goede reis en zeg "graag tot ziens bij TwenteWelle", 

Namens de SGS Contactcommissie, 
Roelof Kruijshoop - Voorzitter 



 

 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op woensdag 4 
maart 2015 te melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  

Er zijn dan voor U nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 

Route naar TwentseWelle (vanaf Knooppunt Azelo A1  A35  Enschede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren 

Parkeren 

Museum en 
Restaurant 

Volg de A35 richting Enschede naar de Westerval, 
neem Afrit 26 Enschede West 
 Westerval 
 Parkweg 
 Tubantiasingel 
 Boddenkampsingel 
 linksaf Deurningerstraat 
 rechtsaf bij verkeerslichten Roomweg 


