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TIpsINspIraTIE

Herfst in twente
Joehoe, de 10e(!) editie van de Vettt Special ligt hier voor je. Alweer 
de derde herfstspecial, en wat fijn dat jij deze leest!

We hebben met heel veel liefde aan deze editie gewerkt. Met veel 
liefde, enthousiasme maar ook met heel veel pijn. Meer dan ooit. En 
dan doel ik op de pijn die Marieke heeft gevoeld tijdens én na de 
covershoot waaraan ze mee heeft gewerkt met haar dochter Heidi. 
Pijn doordat ze lijdt aan extreme bekkeninstabiliteit. Haar woorden 
hebben ons zo ontzettend geraakt. Marieke is moeder van twee jonge 
kinderen en vertelt haar verhaal aan Vettt. 

Verder vind je in deze editie onmeunig veel herfst-inspiratie, zoals je 
van ons gewend bent! Leuke DIY’s, tips voor Halloween-uitjes en heel 
veel herfstvakantie-tips. En speciaal voor de jonge lezers hebben we 
in deze editie ook een VETTTE puzzel toegevoegd. Een illustratie van 
ontwerpster Femke van Studio Kvinna. 

Geniet van de herfst & heel veel leesplezier!

liefs Yvette

De Vettt Special komt ieder seizoen uit. Wil je altijd als eerste de Vettt 
Special ontvangen? Abonneer je dan gratis op de online Vettt Special 
door naar deze link te gaan: www.vettt.nl/magazine
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Locatie: Van Heekpark, Enschede
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mijn jongens hebben deze zomer maandenlang geleefd op sandalen of 
nog liever op blote voeten. inmiddels is het toch echt herfst geworden 

en zijn de sandalen vervangen voor hun regenlaarzen als favoriet 
buitenschoeisel. We proberen het nu in hun systeem te krijgen dat ze 
die uitdoen als ze binnenkomen. Hoe heerlijk is het dan om meteen in 

je pantoffels te schieten?! Daarom hier een aantal favorieten!

Tot vorig jaar hadden de jongens 
deze altijd aan op de koudere 
dagen. Geen echte pantoffels, maar 
extra dikke sokken een pluchen 
binnenkant en antislip aan de 
onderkant. Ik vond ze ook 
ideaal voor de dagen op 
het kinderdagverblijf. 
Mijn favorieten zijn van 
Falke en kosten daar 
€12,00.

Pantoffels!

Vossenpantoffels
Als het om spullen voor de jongens gaat kijk ik toch áltijd 
even bij de Hema. Pantoffels heb ik er nooit gehaald, 
maar zag nu wel heel lieve met vosjes. Ze hebben een wat 
hardere zool en klittenband als sluiting. Er is ook een roze 
variant met poesjes en eentje met kruisjes. Maar ik ben een 
sucker voor vosjes. Ze zijn er van maat 22 t/m 29 en kosten 
€8,00 tot €10,00. 

Cozyshoes 
Toen ik de website van Falke weer 

eens bezocht, zag ik dat ze ook 
cozyshoes hebben. Ze hebben een 

antislip-viltzool, die lekker stevig en 
zachte badstof aan de binnenkant. 

Ze zijn verkrijgbaar voor hele kleine 
kindervoetjes, maar ook voor kinderen 

die op veel grotere 
voet leven zijn deze 
pantoffels een optie 

voor €22,50

Femke Heutink (35) woont in Enschede met haar grote liefde Riemer en is jongensmoeder van Tijn (4) en 
Joes (2). Ze gaat graag met haar mannen op pad. Naar het bos, naar voorstellingen en ijsjes eten op de hoek. 
Om ze de wereld te laten ervaren en te laten zien hoe geweldig leuk die is. Femke

Bergstein
Dankzij de grote liefde die ik voel voor de regenlaar-
zen van Bergstein kwam ik ook hun pantoffels op het 
spoor. De pantoffels hebben een wollen binnenkant. 
Ze sluiten mooi aan om de enkels en de zool is stevig 

en vervaardigd uit vilt en latex. De vele kleurenop-
ties van Bergstein zijn inmiddels bij bijna iedereen 

wel bekend en ze zijn er voor kleine en veel  
grotere voeten voor €29,95

TIjD voor ...

Haaienpantoffels
Vroeger wilde ik niets liever dan van die hysterische 
pantoffels! Ben zelfs eens van m’n smalle zoldertrap 
naar beneden gestuiterd, omdat mijn kippenpan-
toffels eigenlijk niet met hun kop tussen de treden 
pasten. Maar ik hield ervan. Ik zag nu deze stoere 
variant met haaien. Ze zijn van Scapino en kosten 
maar €7,99 en beschikbaar in maat 28 tot 35. Deze 
lijn heet ‘thuis’ en er zijn nog veel meer heerlijke 
varianten te vinden. 



Hebben jullie de zomer, vergezeld van een 
ongekend lang aanhoudende hittegolf, 
overleefd? Wij wel, we hebben echt een 
heerlijke zomer gehad! Op een kleine 
relatiecrisis na dan. Dit naar aanleiding 
van mijn column in de zomerspecial. Nou 
ja, crisis… Mijn wederhelft was er gewoon 
niet zo over te spreken. En toegegeven, hij 
kwam er wel wat bekaaid vanaf. Ik hou nou 
eenmaal van een beetje overdrijven. Maar 
eerlijk is eerlijk, hier is deel twee van mijn 
column ‘choose your battles.’
Dat van die regenlaarsjes die klaar stonden 
in de gang? Die stonden daar al twee weken. 
Naast de tas met kleertjes die ik ook al 
twee weken vergat om aan mijn zus mee 
te geven trouwens. Onze dochter Sascha 
had een beetje moeite om afscheid te 
nemen van haar lievelings laarsjes, dus dat 
leverde steeds discussie op. Haar vader was 
wel klaar met dat uitleggen en zal hebben 
gedacht: “choose your battles. Dit is het 
drama niet waard, doe lekker die te kleine 
laarsjes aan.” En gelijk had ‘ie eigenlijk ook 
wel. En dat hij in de keuken komt checken 
of er wel genoeg te eten is? Dat heeft alles 
te maken met mijn vergeetachtigheid. De 
helft van de tijd vergeet ik gewoon om vlees 
mee te nemen van de supermarkt en dan 

krijgt hij een geïmproviseerde vegetarische 
pasta voorgeschoteld. Beetje sneu wel, als 
echte vleesliefhebber. In de vakantie zit je 
nou eenmaal veel in elkaars aura. 99% van 
de tijd is dat heerlijk hoor. Maar die ene 
procent dat dat irritatie oplevert, daar ging 
nou net mijn eerste column over. Beetje 
ongelukkig gekozen misschien, maar bij 
deze de rectificatie: Ik ben echt hopeloos 
vergeetachtig en ik mag in mijn handjes 
knijpen dat ik iemand heb gevonden die daar 
mee kan leven en om mijn stomme grapjes 
lacht. Maar ja. Hij heeft zweetvoeten. Dus 
eigenlijk staan we wel quitte.
Genoeg hier over. Nieuw seizoen, nieuwe 
kansen. Herfst! Niet meer dwangmatig 
insmeren met zonnebrandcrème voordat we 
met de kinderen op pad gaan. Niet meer elk 
uur discussie of ze nog één ijsje mogen. Geen 
badjes opzetten waar ze uiteindelijk toch 
niet in willen. Niet meer nadenken over wat 
we gaan doen vandaag want: we moeten er 
uit, het is mooi weer! Ik zeg: “regenlaarzen, 
herfstwandelingen en cocoonen op een 
regenachtige zondagmiddag. Gordijnen 
dicht, speculaas, warme choco met slagroom 
en meer van dat volstrekt onverantwoorde 
comfortfood. Herfst, ik ben er helemaal 
klaar voor!”

Nieuw seizoen,  
nieuwe kansen

COLUMN
Heleen woont in Enschede met haar 
zoon Juliën (2010), dochter Sascha 

(2015) en vriend Arjan. Voor Heleen 
geldt 'als niks zeker is, is alles mogelijk'. 

Ze schrijft hier op haar persoonlijke blog 
over: www.nikszekerallesmogelijk.nl
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Wandelen, borrelen   en spelen!
Ik hou van wandelen! Door het bos, over de heide, door de stad of het park, over een lange zandweg of 

gewoon door de buurt. Maar toen ik nog een klein meisje was en met mijn ouders en onze honden op een 
zondag een (te) lange wandeling ‘moest’ maken, was ik er toch iets minder dol op. Dus wanneer Ravi zegt 

geen zin te hebben in ‘weer een wandeling’, dan snap ik hem wel. Toch trekken wij er als gezin vaak op uit. 
En gelukkig blijkt het onderweg altijd wel weer leuk te zijn. Omdat de jongens stokken, eikels en kastanjes 

vinden, stenen in een plas gooien of omdat we konijnen, eekhoorns of reeën tegenkomen. We maken 
er iets leuks en gezelligs van, zodat ook de kinderen kunnen genieten van de natuur en het samen zijn 
als gezin. En vaak sluiten we af op een plekje waar de kinderen nog even kunnen spelen en wij gezellig 

kunnen borrelen. En dit vooruitzicht maakt elke wandeling (in weer en wind) de moeite waard!

Maryke (36) woont samen met Bram en hun twee zoontjes, Ravi (7) en Bodhi (4) in Enschede. Maryke werkt 
als Project Manager in de creatieve sector. In haar vrije tijd is ze ook graag creatief bezig en trekt ze er met 
haar jongens regelmatig op uit. Op Instagram (@marykemondria) deelt ze haar liefde voor uitjes, tekenen, 
schrijven, nagellak, food en haar jongens.

Maryke
6



Wandelen, borrelen   en spelen!
Mijn 4 favoriete  
   plekjes in Twente 
Wandelen rondom kasteel twickel in Delden.  
Hierna lekker spelen en borrelen bij ' t Hoogspel
Parkeer je auto bij ‘t Hoogspel en loop vanuit hier naar het landschapspark van 
landgoed Twickel. Want wie is er niet gek op sprookjes en kastelen? De omgeving is 
onvoorstelbaar mooi, je kunt hier romantisch wandelen tussen de zacht glooiende 
akkers, bossen, eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen. En eenmaal terug bij de 
auto kun je relaxed bijkomen met een borrel en lekker hapje bij café-restaurant ’t 
Hoogspel. Terwijl de kinderen zich vermaken in de grote buitenspeeltuin of  
binnen in de kinderhoek. 

Uniek genieten van het Lutterzand.  
Borrelen en spelen kan op drie plekken. 
Het Lutterzand vind ik één van de meest bijzondere plekjes in Twente. Ik kom 
hier al mij hele leven en blijf me verwonderen over de pracht en de kracht van de 
natuur. Na een wandeling kun je wat drinken bij het Paviljoen (met grote speeltuin) 
of bij Florilympha (met midgetgolf en kleine speeltuin) Maar ook kun je onderweg 
even pauzeren, bij De Lutte Hutte, een prachtige horeca gelegenheid midden in het 
bos. De Lutte Hutte is geopend op zondagen en in de vakanties. In het najaar is er 
zelfs een heerlijk kampvuurtje waar kinderen marshmallows kunnen bakken en er 
staat een mand vol speelgoed, zodat niemand zich hoeft te vervelen.

schotse hooglanders bekijken in Het Witte Veen. 
Borrelen en spelen kan in nederland en Duitsland. 
Het Witte Veen is een prachtig natuurgebied, waar je oog in oog kunt komen te 
staan met krachtige Schotse Hooglanders, op de grens met Duitsland bij Buurse. 
Je kunt in Nederland of in Duitsland beginnen aan je wandeling. En ook in beide 
landen kun je na een wandeling heerlijk nazitten én kunnen de kinderen spelen. In 
Duitsland kun je hiervoor bij de Haarmühle terecht, ook voor een kijkje bij de meer 
dan 390 jaar oude historische watermolen. Maar ook bij pannenkoekenboerderij 
Erve de Hooge Esch in Buurse kun je met je gezin goed vertoeven. 

Wandelen over uniek vliegveld twenthe  
en bijkomen bij Kleinsman
Op Vliegveld Twenthe kun je een belevingspad volgen en genieten van 
een weids uitzicht en de prachtige natuur. Je wandelt langs bijzondere 
objecten, zoals bunkers, hangars en shelters en ervaart verhalen over de 
geschiedenis van het gebied. Wij beklommen laatst de splinternieuwe 
13 meter hoge toren en genoten van een weidse blik over het terrein 
van Twente Airport. Heb je alles gezien en wil je even bijkomen? Dat 
kan bij restaurant Kleinsman, waar je je wandeling ook prima kunt 
beginnen. Buiten is er een leuke speeltuin en binnen staan er allemaal 
ouderwetse spelletjes.
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Vettt HALLOWeen-eVents
Van oorsprong is het geen Nederlands feest, maar Halloween wordt steeds populairder. Meer en 

meer kinderen gaan op 31 oktober ook echt langs de huizen. Ik was lang fanatiek teamlid van 
kamp ‘laat dat lekker in Amerika’. Maar oh, oh, oh, wat smullen mijn jongens van het gegriezel! 

Nu zijn zij pas 2 en 4, dus ik kan me voorstellen dat het voor wat oudere kinderen helemaal 
een feestje is. Ik begin dan ook een beetje bij te trekken inmiddels en zie dat er fantastische 

evenementen georganiseerd worden in de gehele maand oktober. Door : Femke Heutink

nacht van de nacht 
Tevens op zaterdag 27 oktober 
is het de Nacht van de nacht. 
Deze nacht heeft als boodschap 
om bewuster met verlichting om 
te gaan. Er worden door het hele 
land veel activiteiten georganiseerd. 
Op nachtvandenacht.nl/activiteiten is 
bijvoorbeeld te zien dat er bij Hof Espelo een 
Kindertocht ‘Zintuigen’ wordt georganiseerd. Maar kijk ook 
eens naar andere vettte initiatieven. www.nachtvandenacht.nl

Heksendoorn
Ook Avonturenpark Hellendoorn wordt in oktober 

omgetoverd. Dit gebeurt onder leiding van Opperheks 
Odilia. Dat belooft een enerverend dagje uit te worden. 

Met meer dan 30 attracties, spannende spookhuizen, 
dagelijkse theatershows, een nieuwe goochelshow en 
het Hiha Heksenpad. Op zaterdag 20 en 27 oktober is 

het park extra lang geopend en iets spannender met 
loslopende griezels. Deze avonden worden spectaculair 

afgesloten met een vuurwerkshow. www.avonturenpark.nl

Halloween Hertme  
Dit is een spannend evenement 

voor kinderen van 7 t/m 12 jaar in 
het openluchttheater, op zaterdag 

27 oktober bij het invallen van 
de schemering. In een sfeervolle 

omgeving kan iedereen zich 
vermaken met diverse spel- en 
knutselactiviteiten. Wie na de 

spannende vertelling nog durft mag 
zich aan het einde wagen aan een 
tocht door het duistere spookbos. 

kindervoorstellingenhertme.nl

Julianatoren
Op alle openingsdagen in oktober is het een héél 
klein beetje griezelig bij Kinderpretpark Julianatoren. 
Het park is dan prachtig versierd in Halloweensferen. 
Kinderen mogen zelf verkleed komen en een tocht 
maken door het Griezeldoolhof, gemaakt van stro.  
Ze mogen dansen met Julia bij Halloween Dansles.  
En lekker griezelen tijdens de Spookshow. 
www.julianatoren.nl
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Susan, getrouwd met Rob en moeder van Bink (8) en Charlie (2). Woonachtig aan de rand van het centrum in 
Enschede in een eeuwenoud huis. Susan is super creatief, naast bloggen voor Vettt ontwerpt ze ook voor haar 
eigen label: Susique.Susan

ouTFITs
nog eventjes en we gaan we weer met onze lampionnen langs de deuren. 
De van oorsprong amerikaanse trick or treat wordt ook in ons land steeds 
populairder. Haal de snoepmuizen en dropveters maar binnen, want op 31 
oktober kun je ze zeker kwijt aan een stel vampiers, dracula’s of heksen. gaan 
jullie ook lekker griezelen met Halloween? ik heb alvast wat leuke outfits voor 
de kinderen gespot zodat jullie geheel in stijl op pad kunnen gaan 31 oktober!

Halloween

DoGGY  
sTYLE
En als je ook besluit de 
hond mee te nemen op pad check dan de Xenos even. Je 
kunt hier trouwens ook prima terecht voor alle accessoires!

spiDers!
Zoals elk jaar rondom Halloween heeft de H&M weer 
een aantal toffe verkleedpakken voor zowel jongens 
als meiden. Van een simpele spinnenwebpanty tot 

een compleet pak; je kunt er prima terecht voor een 
toffe outfit. Het spinnenpak is mijn favoriet!

Heksenfestijn
Ook bij bol.com kun je goed terecht voor allerlei 
pakken en accessoires. Voor de meiden zijn er 
bijvoorbeelden allerlei heksenpakken. Wordt je een 
boze heks op  je bezem of word je een lieftallige heks 
in een roze heksenjurk? Perfect voor iedereen die 
op het laatst nog wat moet regelen, want vandaag 
besteld is morgen in huis!

OF Je DOet Het ZeLF!
Ik ga zelf aan de slag voor het hele gezin. Op mijn 
boodschappenlijstje staan enkel een paar flesjes nepbloed  
(te koop bij bijna alle hobbywinkels) en witte en zwarte 
schmink. Ik trek wat oude pyjama’s uit de kast, een paar 
vergeten knuffels en ga er flink met de schaar doorheen!

9
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DiY

Ann Vehof woont met haar man en kinderen 
Roos (10) en Bram (4) in het prachtige oud 
Borne. Zolang ze zich kan herinneren is ze 
graag creatief bezig. Voor Vettt schrijft ze 
regelmatig over uitjes met haar gezin.Ann

Vrolijke 

monsters

Hoe ga je te WerK?
Je kunt je vrolijke monster helemaal zelf samenstellen! Kies dus een mooie kleur papier 
om je toiletrol mee te beplakken. Vervolgens geef je je griezel een paar oogjes en uit het 
witte papier knip je twee driehoekjes die de tanden worden. 

Maak je een vleermuisje? Knip dan uit een andere kleur papier de vleugels en plak ze aan 
de achterkant vast met knutsellijm. 

Tot slot kan het versieren beginnen! Hou je van glitters? Geef je griezel dan wat gekleur-
de glitters. Of maak een vrolijke hoed. Misschien krijgt jouw monster wel een mooie veer! 
Zo ontwerp je helemaal je eigen vrolijke monsters! Die zijn niet alleen leuk om te maken, 
maar ook nog eens heel gezellig om naar te kijken! Daarmee wordt Halloween ook voor 
de allerkleinsten een mooi feest. 

Als het buiten waait en de regen valt naar beneden, dan is het heerlijk om binnen 
aan de tafel lekker samen te knutselen. De herfst biedt genoeg mogelijkheden om 
je fantasie de vrije loop te laten. Neem bijvoorbeeld het feest Halloween. Dat wordt 
gevierd op 31 oktober en hier kun je alle kanten mee uit! Houd je net als mij niet 
van al die griezelige monsters? Maak dan eens vrolijke monsters! Deze zijn leuk én 
makkelijk te maken voor alle leeftijden. 

Wat heb je nodig:
- Lege toiletrolletjes
- Wit en gekleurd papier
- Wiebeloogjes
- Decoratiemateriaal
- Schaar
- Lijm

Museumfabriek
Het Rozendaal 11, Enschede

www.museumfabriek.nl
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HERFSTVAKANTIE IN TEKEN VAN VRIENDSCHAP!
In de herfstvakantie vieren we de Museumkidsweek. 
Deze staat dit jaar in het teken van Vriendschap!  
Kom met je beste vriendje of vriendinnetje naar de 
Museumfabriek voor een bijzondere vriendschaps-
middag. 
 
We starten dagelijks om 13.30 uur in Museumcafé  
Meneer Rozendaal waar we wat drinken en iets lek-
kers eten. Daarna krijg je een rondleiding door de  
Tijdelijke Textieldrukkerij en wordt er van alles vertelt 
over het verven en bedrukken van textiel. 
 
AAN DE SLAG IN DE MAKERSPACE
Als je alle mooie bedrukte stoffen hebt bekeken en 
heel veel geleerd hebt over hoe je textiel kunt be-
drukken dan ga je zelf aan de slag. Je maakt samen 
met je vriendje of vriendinnetje een vriendschaps 
t-shirt voor elkaar die mee naar huis mag. 

advertorial

Museumfabriek 
 

HErFsTvakaNTIE IN DE

informatie
prijs: € 12,50 p.p.

Data: alle dagen in de herfstvakantie van 13 t/m 27 okttijd: 13.30 - 16.30 uurVoor wie: 6 t/m 12 jaar, maar is  je opa, oma, papa of mama je  beste vriend, dan mag dat  natuurlijk ook!

VRIENDSCHAP IS SAMEN ONTDEKKEN.
Tikkit is de mascotte van alle kidsproof musea in 
Nederland. Tikkit heeft zich in de herfstvakantie 
verstopt in de Museumfabriek op een bijzondere 
plek. Ga jij met je vriendje of vriendinnetje op 
zoek? Heb je Tikkit gevonden? Maak dan samen een 
selfie met Tikkit op de achtergrond en plaats deze 
op museumkidsweek.nl en maak de volgender zin 
af: ‘Vriendschap is samen...’. Je maakt dan samen 
kans op een vriendenfeest voor max 10 personen. 
 
DE TIJDELIJKE TExTIELDRUKKERIJ
In De Tijdelijke Textieldrukkerij smelten oude 
textielambachten en de allernieuwste technieken 
voor het bedrukken en verven van textiel samen in 
De Tijdelijke Textieldrukkerij, een tentoonstelling 
en een textielwerkplaats in één.
In de Makerspace, die geheel is ingericht als 
textielwerkplaats, kan iedereen - jong en oud, 
ervaren en onervaren - aan de slag met bijzondere 
verf- en druktechnieken.

Museumfabriek
Het Rozendaal 11, Enschede

www.museumfabriek.nl
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    Leven met 
bekkeninstabiliteit

Eigenlijk is een griepje al teveel als je moeder bent. Maar… er zijn ergere dingen. Chronische 
bekkeninstabiliteit bijvoorbeeld. Het overkomt de 33-jarige Marieke uit Enschede. Zij heeft 

inmiddels een leven vóór de bekkenklachten en een leven erna. En dat leven erna, ziet er  
compleet anders uit. Iets met een scootmobiel én een thuis als gevangenis. Aan Evelin  

Hams van Vettt vertelt ze openhartig haar verhaal. Door: Evelin Hams
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Marieke is de heel trotse mama van Heidi (4) en 
Boris (3). Woont samen met Jeroen en is opgeleid 
tot basisschoollerares. Marieke: “Ik werkte op een 
fantastische school in groep 3 met de leukste 

collega’s. Daarnaast deed ik aan tennis en dans. Jeroen en 
ik gingen samen graag uit eten, naar concerten, festivals en 
wandelen door het bos met onze hond. We deden impul-
sieve dingen, zoals een spontane fietsvakantie naar Parijs, 
ongetraind en wel. Het leven was ongedwongen en onge-
compliceerd.” Inmiddels behoort fietsen voor Marieke tot de 
verleden tijd. Net zoals werken, want Marieke is 100% afge-
keurd en mist haar werk nog elke dag. En net zoals de hond, 
hun lieve bruine labrador Johnny. Voor hem moest met veel 
pijn in het hart een nieuw huis worden gezocht. 

Bandenpijn en bedrust 
Tijdens haar eerste zwangerschap, ruim vier jaar geleden, 
krijgt Marieke met elf weken last van stekende pijn in haar 
liezen en rugpijn. Bandenpijn wordt gezegd. ”Ik dacht, niet 
klagen, dit hoort er nu eenmaal bij. Maar de pijn werd steeds 
erger en breidde zich uit. Maar omdat er een heleboel ande-
re gezondheidsklachten bijkwamen, leek deze zogenaamde 
bandenpijn nog de minste zorg.” Vanaf week 16 krijgt  
Marieke volledige bedrust voorgeschreven. Heidi komt 
gezond ter wereld, maar de drie dagen durende bevalling 
verergert de klachten. Fysiotherapeuten, manueeltherapeu-
ten en osteopaten worden bezocht. Marieke krijgt te horen 
dat haar bekken iets scheef staan, of dat hij juist gekanteld 
is, of misschien een kneuzing in het stuitje of toch lage rug-
klachten. "Ik ging door de pijn heen om weer in beweging te 
komen. Bewegen is tenslotte altijd goed, dacht ik.”

Huilend in de auto na een werkdag
Volgens de specialisten heeft een tweede zwangerschap 
geen invloed op de bestaande klachten. En al snel wordt 
Marieke weer zwanger. Ondanks dat de pijn toeneemt, is 
Marieke dit keer vastbesloten door te werken tot aan haar 
verlof. Want opnieuw eerder moeten stoppen, vindt de 
plichtsgetrouwe werknemer in haar geen optie. "Meestal zat 
ik tijdens het lesgeven op een stoel. Als ik toch moest staan, 
dan hield ik met beide handen mijn buik stevig vast om mijn 
bekken en onderrug te ontlasten. Wat was het zwaar, ik stap-
te na een werkdag huilend van de pijn weer in de auto naar 
huis. Mijn werkgever heeft mij trouwens nooit aangemoe-
digd om door te gaan met werken, integendeel zelfs. Ik was 
zelf veel te streng voor mezelf”, blikt Marieke terug. 

Heel boos op mijn lichaam
Rond de 28 weken zwangerschap constateert een bekkenfy-
siotherapeut bekkeninstabiliteit. ”Opeens viel een heleboel 
op zijn plek. Als ik eerder had geweten dat mijn pijn komt 
door bekkeninstabiliteit en overbelasting funest kan zijn, 
dan had ik natuurlijk heel andere keuzes gemaakt.” Gewoon-
lijk gaan bekkenproblemen na de bevalling vlug over. En 
Marieke is dan ook enorm teleurgesteld dat dat bij haar na 

de geboorte van zoon Boris niet zo is. ”Ik kon het niet accep-
teren en was vooral heel boos op mijn lichaam. Ik werd al 
snel doorverwezen naar het Spine & Joint in Rotterdam. Een 
revalidatiecentrum gespecialiseerd in bekken- en rugklach-
ten. De intake was heel heftig, ze zagen niet vaak mensen 
die er zo slecht aan toe waren. In mijn SI gewricht zit een 
ontsteking. De spieren om mijn bekken heen werken veel te 
hard om mijn instabiliteit te compenseren. Daardoor raken 
ook die ontstoken en dit breidt zich als een olievlek uit.  
De arts gaf aan dat als ik zo door ga, ik in een rolstoel te-
recht kom.”

Een heel intensieve periode volgt. ”Ik wilde zo graag beter 
worden en deed alles wat ik kon. Het liefst op volle kracht. 
Ik dacht echt dat ik goed bezig was. De pijn liep op, maar 
toch trainde ik thuis op een gegeven moment twee keer 
per dag anderhalf uur. Maar in plaats van vooruit te gaan, 
kon ik uiteindelijk steeds een beetje minder." Na dit traject 
probeert Marieke nog allerlei dingen onder begeleiding van 
een specialistische arts in Leiden. Met de beste hulp en alle 
goede wil neemt de ontsteking helaas niet af. 

Nooit alleen thuis met beide kinderen 
Nog steeds leeft Marieke elke dag, de hele dag, met heel 
veel pijn. Van haar oude leven is na bijna vijf jaar vrijwel 
niks meer over. ”Het is voor mij niet mogelijk om zelfstan-
dig voor Heidi en Boris tegelijk te zorgen. Ik ben dus nooit 
alleen thuis met allebei. Omdat Jeroen fulltime werkt, 
helpen mijn ouders ook ontzettend veel. Zij nemen een 
groot deel van de zorg op zich. Elke doordeweekse dag is 
één van de kinderen bij hen. Ik lig nog steeds elk uur een 
kwartier. Tussen de middag ga ik altijd twee uurtjes naar bed 
op een elektrische deken ter verzachting van de pijn. Met de 
kinderen naar de speeltuin is zelden een optie, op de grond 
met ze spelen is te pijnlijk, fietsen en wandelen kan ik niet, 
zitten lukt maar kort en staan is al helemaal afzien.”

Voelt als rouwproces
Op dit moment doet de Enschedese nog een laatste poging 
om te herstellen dan wel te leren omgaan met de pijn. Hier-
voor volgt ze een intern revalidatietraject bij het Roessingh. 
Een traject dat er niet op gericht is om beter te worden. ”Tot 
voor kort dacht ik echt dat ik volledig zou herstellen, maar ik 
weet nu dat dat niet realistisch is. Ik zal mijn leven anders in 
moeten gaan richten en niet meer moeten wachten op ‘als 
ik straks beter ben'. Dit is moeilijk te verwerken, ook voor 
mijn vriend. We hadden natuurlijk een heel ander toekomst-
plaatje. Daar moeten we afscheid van nemen en dat is toch 
wel een rouwproces.”

Het uitgebreide interview lezen? Ga naar  
Vettt.nl/leven-met-bekkeninstabiliteit  
Marieke blogt over haar leven op 
www.metvolleangstvooruit.com. Of volg  
haar op Insta via @marikkie

INTERVIEW 

    Leven met 
bekkeninstabiliteit



DE KIDSJUMP VAN KRAZY KANGAROO (5 T/M 9 JAAR)
Krazy Kangaroo is er voor iedereen vanaf 5 jaar oud. Voor 
kinderen van 5 t/m 9 jaar zijn er speciale tijden waarop het 
park open is, dat is tijdens de KidsJump. De Kidsjump is er 
op woensdagmiddag en in het weekend van 10.00 uur tot  
12.00 uur.

Op een zonnige zaterdagochtend vertrekken mijn buurvrouw 
en ik met vier kinderen richting de Twentehallen. We com-
bineren een bezoekje aan Krazy Kangaroo met Avontura. Als 
de oudste twee, Pippa en Mats (allebei 6 jaar), er lucht van 
krijgen dat er een tripje naar Krazy Kangaroo op de planning 
staat, hebben ze geen idee wat ze gaan doen. Van het hele 
verhaal hebben ze alleen ‘Avontura’ onthouden. Niet gek, 
want daar zijn ze vaker geweest. Ietwat teleurgesteld dat ze 
niet naar Avontura gaan komen we bij de Twentehallen aan. 
Maar die teleurstelling verdwijnt als sneeuw voor de zon 
als ze met eigen ogen zien hoe vettt het er is. Ze bedenken 
zich geen seconde, trekken de speciale ‘jump sokken’ aan én  
weg zijn ze. 

Wij installeren onszelf met de jongste twee, Coco(2) en Jort 
(3), bij Avontura. Terwijl zij zich prima vermaken in het afgeba-
kende peutergedeelte zitten wij fijn aan de cappuccino. 

IEDEREEN IN AVONTURA
Na een half uur meldt één van de kangoeroes zich voor een  
toiletbezoek. Als ze samen bij Avontura staan zijn ze Krazy 
Kangaroo snel vergeten. Ze vliegen weg richting de klimtoren. 
De peuters laten het afgebakende deel achter zich en doen 
alsof ze ook 6 jaar zijn. Wij bekijken het van een afstandje, met 
een nieuwe cappuccino in de hand. Zonder koekje uiteraard, 
die is ingepikt door één van de muiters. Herkenbaar? Momlife..!

NOTE TO SELF: 
Ik plan een nieuwe date met alleen mijn oudste én dan spring 
ik lekker mee. Voor een uurtje Krazy Kangaroo betaal je 11 
Euro per persoon, dat is inclusief jezelf als begeleider. Ook 
leuk als familie-of vrienden uitje voor een superfit begin van 
je weekend!
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IN THE mIx:  

Krazy Kangaroo & Avontura

advertorial

Avontura kennen de meesten wel, maar wist je ook dat je middenin trampolinepark Krazy Kangaroo staat 
als je de gang van Avontura uitloopt? En wat voor een trampolinepark!  Door : Yvette Bosch



Herfstbreak
Hoe leuk om in de herfst lekker een nachtje weg te gaan en écht 

even tot rust te komen. Heerlijke wandelingen door de natuur 
en daarna opwarmen bij een knetterend haardvuurtje. ik heb de 
leukste adresjes voor je op een rijtje gezet. allemaal liggen ze 
midden in de natuur en ook nog eens in overijssel. Dus haal de 

laarzen maar uit de kast en erop uit met je gezin! 

erfgoed Bossem (lattrop)
In Lattrop vind je dit fantastische boerenerf. 
Naast allerlei leuke huisjes, zoals een 
sterrenkubus waar je kunt overnachten, 
kun je ook logeren bij de boer zelf. 
De kamers zijn ontzettend luxe. Na je 
wandeling kun je lekker opwarmen 
bij de enorme open haard en van 
donderdag t/m zaterdag mag je zelfs 
aanschuiven voor het diner. Aanrader! 
www.bossem.nl

getaway deluxe (lettele)
Deze cabins zijn een lust voor het oog en liggen echt 
in the middle of nowhere. In de zin van, in je directe omgeving  
zie je niks behalve de natuur. Hoe fijn! Ze beschikken allemaal over een 
houtkacheltje en zien er superknus en sfeervol uit. Dit is toch heerlijk? 
www.getawaydeluxe.com

Dennenoord  
(nutter)

In Nutter vind je een prachtig land-
schap waar je úren kan wandelen. 

Bij Theehuis Dennenoord hebben ze 
één van de lekkerste en sfeervolste 
high tea’s in de omgeving. En wat ze 
er ook hebben zijn deze te schattige 
huisjes, waarin je kunt overnachten. 

Hier wil je niet meer weg…
www.theehuisdennenoord.nl

Daphne is moeder  
van Rapha (3) en vaste 

blogger bij Vettt. 
Ze is een ondernemende 
en enthousiaste Twentse 

met een passie voor 
reizen. Met haar blog 

www.wanderlustafter-
babies.nl inspireert ze 
ouders om leuke reizen 
en uitstapjes te blijven 

maken, nadat er een 
mini versie van hun op 

de wereld is.

De Kleine  
Wildenberg  

(Diepenveen)
Wil je rust en natuur combi-

neren met een bezoek aan 
een te leuke stad, dan is dit 

een heerlijke plek om te ont-
spannen. Bij Deventer vind 

je deze hip ingerichte recrea-
tieboerderij. Kinderen mogen 

helpen met het voeren van 
de dieren en er zijn naast 

een speeltuin ook fietsen en 
skelters waar ze lekker mee 

kunnen rondcrossen. 
www.dekleinewildenberg.nl

Daphne
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je kind is jarig... Hoeraaaa! Daar hoort natuurlijk een kinderfeestje bij, om het voor 
jullie iets makkelijker te maken, zochten wij 5 leuke jongens én 5 leuke meisjes  
kinderfeestjes uit. Feestjes die onze eigen kinderen te gek zouden vinden! Wij 

hopen jullie te inspireren met deze leuke feestjes, zodat het misschien iets makke-
lijker wordt om iets leuks te kiezen. Door : Marloes Driezes en Yvette Bosch

5 x  mEIsjEs  feestjes 

Zwieren        zwaaien...

5 x  joNGENs  feestjes 

Kermisfeestje Preston Palace
Ooit mocht Marloes dit toffe feestje testen voor VETTT bij Preston

 Palace en wát was dat een supergeslaagde middag! Lekker zwieren en 
zwaaien in alle attracties. Dit feestje is geschikt voor kinderen van  

8 tot 12 jaar. (Let erop dat ze 1.20 meter of langer zijn i.v.m. diverse 
attracties) Zij kunnen zich hier een hele middag kostelijk vermaken, en 

jij kunt er heerlijk relaxt zitten met een cappuccino.
Kosten: Vanaf 11,50 Euro per kind (inclusief eten). Locatie: Almelo

www.prestonpalace.nl

schatgraven Lutterzand
Op zoek naar de verborgen schat in het Lutterzand! Met een metaal 

detector en tablet gaan jullie allemaal samen op zoek naar de verborgen 
schat. Langs de route zijn bordjes geplaatst, met daarbij een bijbehoren-
de vraag. Beantwoord je alle 13 vragen goed? Dan komt de schatkaart in 
beeld en kun je met behulp van je metaaldetector op zoek gaan naar de 

schat. Dit feestje is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Kosten: 13,50 Euro per kind (inclusief eten). Locatie: De Lutte

www.lutterzand.nl

Outdoor lasergame of paintball 
Is je zoon of dochter 8 jaar geworden dan mogen ze komen paintballen 

of outdoor lasergamen bij de 'Paintball Warriors'. Er wordt op een speci-
aal kinderveld gespeeld met instructeurs die hier goed overzicht hebben 

op de kinderen. Er zijn speciale 'guns' die geschikt zijn voor kinderen! 
Kosten: 15 Euro per kind (exclusief eten). Locatie: Enschede

www.paintballwarriors.nl

tubing bij skicentrum Moser
Op de skibaan bij Het Rutbeek in Enschede kun je naast skiën en  

snowboarden ook Fun Tuben! Met een tubing-band race je de skihelling 
af: VETTT! Dit alles onder begeleiding van een instructeur.  

Je gaat weer omhoog met behulp van de skilift. Geschikt voor stoere 
kinderen vanaf 6 jaar!

Kosten: vanaf 10 Euro per kind. Locatie: Enschede
www.skicentrummoser.nl

Klimmen bij Avatarz
Ook hier kun je terecht voor een goede portie adrenaline, want jullie 
gaan de hoogte in! Bij Avatarz kun je terecht voor een klimfeestje. Je 

wordt goed ingegespt en zo klim je van boom naar boom en ga je je eigen 
grenzen steeds weer iets verleggen. Spannend hoor! Geschikt vanaf 6 jaar.

Kosten: 13,50 per kind (exclusief eten). Locatie: Deurningen
www.avatarz.nl

Stoeremannen!

Adrenaline kick
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5 x  mEIsjEs  feestjes 
Sim sala bim...

Fairytales

Shoot!

Pony party

BUDget-tip:
Verwonder jij je er ook over 
hoe duur een kinderfeestje 

kan worden? om de kosten te 
drukken kun je natuurlijk ook je 
feestje samen met een vriend-

je of vriendinnetje geven! of 
vier je feestje gewoon thuis

toverfeest bij Landgoed egheria
Vanaf Pannekoekhuis De Stroper in De Lutte vertrek je met een 
heksenhoed, magisch toverboek en een heksenketel. Samen met 
je vriendjes en vriendinnetjes ga je het bos in om toverspreuken 
te leren en brouwsels te maken. Als het allemaal gelukt is, krijg je 
een echt toverdiploma. Ook maak je je eigen amulet.
Kosten: Vanaf 9,50 per kind (inclusief eten). Locatie: De Lutte 
www.pannenkoekhoes.nl

slijm maken bij Kijk & Doe
Het is de rage waar geen eind aan lijkt te komen: slijm maken! Bij 
Kijk & Doe maak je een heerlijke pot slijm. De pot wordt uiteraard 
gepimpt en gaat vervolgens met de feestvierders mee naar huis. 
Kijk & Doe ligt op 10 minuutjes lopen vanaf Station Almelo De 
Riet, ook leuk dus om te combineren met een treinritje. Het feest-
je is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er zijn ook allerlei 
andere mogelijkheden voor creatieve feestjes!
Kosten: 12 Euro per kind (exclusief eten). Locatie: Almelo
www.kijkdoe.nl

Het Feest der Feeen
Misschien heb je de themakisten van StudioLiVE al bij de jon-
gens gespot, er zijn ook hele leuke themakisten voor meiden. 
Wat dacht je van het Feest der Feeën? De themakist is helemaal 
compleet, het draaiboek doorlezen, een paar slingers ophangen, 
je feestmuts opzetten én klaar! Geschikt voor 4-8 jaar.
Kosten: vanaf 45 Euro. Locatie: Thuis
www.studiolive.nl

glamourfeestje
Bij Kitsch en Koekjes worden de bezoekers omgetoverd  
tot glamoureuze dames. Inclusief het stylen van de haren,  
make-up én een fotoshoot!
Kosten: 13,95 (exclusief eten). Locatie: Oldenzaal
www.kitschenkoekjes.nl

Ponyfeestje
Manege Het Roessingh en Schenkerij Wattez hebben de handen 
ineen geslagen voor dit leuke kinderfeestje. Je begint met heerlij-
ke cake bij Wattez en vanuit daar wandel je in een paar minuutjes 
naar de manege. Waar je onder professionele begeleiding de 
pony’s verzorgt en gaat rijden. Je eindigt weer bij Wattez 
voor wat lekkers én om de laatste energie in de speeltuin  
kwijt te raken!
Kosten: 17,50 Euro. Locatie: Enschede
www.manegehetroessingh.nl

Wij hopen jullie met deze tips een beetje op  
weg geholpen te hebben, en wensen jullie  
dan ook een heel fijn kinderfeestje toe!

..



18

advertorial

Welcome to The Upperside 
een nieuw concept voor het  
hele gezin in hartje enschede

Sinds 1 augustus zitten skateshop SBTG, kapsalon Nivo, Mango's Barbershop en de Conceptstore onder 
één dak. Een nieuw concept in één van de oudste winkelstraten van Nederland. Door: Maryke Mondria

Misschien denk je nu, The Upperside, dat was er toch al? 
Dat klopt. In 2016 kwam initiatiefnemer Ivo Spronk met 
dit vooruitstrevende concept naar de Haverstraatpassage 
in Enschede. De straat was en is nog steeds de leukste 
straat van Enschede. Ik vroeg me altijd af of Tukkers wel 
‘hip’ genoeg waren voor dit totaalconcept. Niets is minder 
waar gebleken. Toch kwamen er veel kijkers, volgens Ivo. 
Kijken, kijken, niet kopen. En dat is jammer voor de stad 
aangezien we juist zo graag die kleine winkeltjes willen 
hebben in Enschede.
Ik sprak Ivo Spronk over zijn nieuwe plekje. “Ik miste 
dynamiek, wat mij betreft mocht het allemaal wel wat 
rauwer en iets minder truttig. Ik wilde gewoon helemaal 
van scratch af aan beginnen onder één dak. Gelukkig zat 
de loop er al snel goed in”. Geeft Ivo aan. 
Het ‘oude’ concept is onlangs dus iets aangescherpt. Alles 
zit nu onder één dak aan de Haverstraatpassage 64. “Het 
is echt een concept voor het hele gezin. Papa laat zich 
knippen, mama snuffelt tussen de leuke spulletjes en de 
kinderen, die kunnen meteen in de winkel een afspraak 
maken voor een proefles skaten.”
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KAPSALON NIVO & MANGO'S BARBERSHOP
Achter in de winkel is een eigentijdse kapsalon ingericht waar je 
voor een hip en nonchalant kapsel terecht kunt bij kapsalon Nivo of 
Mango's Barbershop.
Ravi en Bodhi mochten plaatsnemen in de stoel, ze werden onder 
handen genomen door Ivo. “Ik doe niet aan gemillimeterde kapsels 
met een kleine kuif, voor mij geen standje 2 of 3. Ik creëer het liefst 
nonchalante kapsels voor echte surf- of skaterdudes.” Gelukkig, 
mijn jongens zaten op de juiste stoel! Ik liet Ivo zijn gang gaan en 
liep zelf even een rondje door de hebberig makende conceptstore. 

CONCEPTSTORE
De Conceptstore was sowieso al de plek waar ik naartoe ging voor 
een cadeautje. Voor een vriendinnetje, baby, of mijzelf Het is echt 
zo’n plek die Enschede één van de leukste, gezelligste en uniekste 
winkelsteden van Nederland maakt. De Conceptstore verkoopt stoe-
re producten van hout en leer, prachtige posters en kaartjes, originele 
babyspulletjes, hippe kleding, sieraden en nog heel veel meer. 

SKATESHOP SBTG
SBTG is de enige skatewinkel in Enschede. Ik sprak Roel Fris, die in 
de winkel staat, maar hiernaast ook skatelessen geeft in Skatepark 
de Fabriek in de Performance Factory in Enschede. “Het mooie is 
dat je je in de winkel kunt opgeven voor een proefles, zo houden 
we de drempel laag en kom je gemakkelijk in aanraking met deze 
gave sport. Die anders toch minder toegankelijk is. Skaten is name-
lijk echt niet alleen maar voor hangjongeren met kapotte broeken 
en lange haren!” 

Ravi zag een cool skateboard. Maar aangezien Ravi nog maar een 
paar keer eerder op een board stond, gaf Roel aan dat het beter was 
dat hij nog even oefende, voordat hij zijn eigen board aanschaft. Zo 
gezegd zo gedaan, we regelden gelijk een proefles. Die overigens een 
daverend succes bleek bij Ravi (7). 

 'Het is toch de 
tofste winkel van 

Enschede?!'

We teamed up, Welcome to the Upperside!
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DiY

Hoe ga je te WerK?
1. Verf de dennenappel roze. 
2.  Knip een rietje een paar centimeter na het buigbare 

gedeelte schuin af. En knip het gedeelte aan de an-
dere kant van het buigbare deel door de helft.

3.  Teken met de zwarte marker een snavel en twee 
oogjes. En kleur het bovenste gedeelte van de snavel 
met de witte marker of Tipp-Ex wit.

4.  Buig het andere rietje en maak aan het uiteinde van 
het korte deel een voetje. Vouw het rietje dan door 
de helft.

5.  Steek de nek en benen van de flamingo in de den-
nenappel en lijm ze vast.

6.  Druk een bolletje klei of zoutdeeg plat en steek daar 
de flamingo in. Je herfst kunstwerk is klaar!

Het is herfst! En dat is voor kinderen het verzamelseizoen bij uitstek. Het bos ligt vol met schatten; eikels, 
kastanjes, herfstbladeren in prachtige kleuren, beukennootjes en dennenappels. Leuk om daar samen met 

je kids iets leuks van te knutselen, zoals deze roze dennenappel flamingo. 

Dennenappel  
Flamingo

Heb je nog meer herfstschatten waarmee je wat leuks 
wilt maken? Kijk dan ook eens hier voor inspiratie: 
www.ladylemonade.nl/knutselen-herfst

Annemieke de Wijn is de crea bea van inspiratieplatform Lady Lemonade. Een stukje internet waarop zij 
en haar collega Cynthia moeders inspireren met toffe uittips, knutselideeën, originele kinderkamers, de 
nieuwste kidsstuff, kidsproof recepten & meer. Kijk maar eens op Ladylemonade.nl.Annemieke

Wat HeB je noDig?
- Dennenappel
- Roze verf
- 2 Roze rietjes
- Zwarte permanent marker
-  Witte permanent marker  

of Tipp-Ex werkt ook
- Lijm(pistool)
-  Stukje klei of zoutdeeg. 

(zoutdeeg recept)
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relaxed uit eten met kinderen: 
DE TroubaDour!
Uit eten met kinderen. Wij doen het graag, maar het liefst wel op een plek waar onze 

koters zich vermaken en waar zowel zij als wij lekker kunnen eten. een tijdje terug 
ontdekten we de troubadour in tubbergen. Dit ontzettend fijne familierestaurant 

staat garant voor een heerlijke, en ook niet geheel onbelangrijk, ontspannen maaltijd 
voor ouders en kinderen! Door: Susan Bunskoek

VAN ALLES WAT
Op de kaart van de Troubadour vind je per seizoen 
wisselende gerechten. Er is een ruime keuze in vlees, 
vis, vegetarisch. De gerechten worden geserveerd met 
aardappels, frietjes, rauwkorst en warme groenten. 
Wanneer er behoefte is aan meer side orders kan dat,  
ik hou d’r van!

Voor kinderen staan er heerlijke pannenkoeken op, 
maar ook patat, snacks en een bordje pasta (jeuj!) 
ontbreken niet. Naast de gewone menukaart kun je bij 
familierestaurant de Troubadour ook terecht voor buf-
fetten, een barbecue en een brunch. Zelfs meeneem-
menu’s behoren tot de mogelijkheden!

SPELEN!
Terwijl wij genieten van een heerlijke maaltijd genieten 
Bink (8) en Charlie (2) van alles wat de Troubadour nog 
meer te bieden heeft. Op zonnige herfstdagen zit je 
heerlijk op het terras en kijk je uit op de vernieuwde 
buitenspeeltuin. Als het weer wat minder is kunnen de 
kinderen zich uitleven in de binnenspeeltuin. Klimmen 
en klauteren tussen de gerechten door om weer wat 
plek te maken voor het toetje!

Terwijl wij afsluiten met een kopje koffie zoeken Bink 
en Charlie een ijsje uit de vriezer van de campingrecep-
tie, die bij het restaurant zit. Met een volle buik en zeer 
tevreden weer richting huis. 

Familierestaurant de Troubadour staat inmiddels in 
onze top tien kindvriendelijke restaurants. Benieuwd 
wat het restaurant naast een goed kaart nog meer te 
bieden heeft? Neem dan snel een kijkje op de site  
www.restauranttroubadour.nl

advertorial
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Pannenkoekhoes 
De stroper 
Ook perfect te combineren 
met een fijne herfstwan-
deling vooraf. Superkind-
vriendelijk met een leuke 
buitenspeeltuin. Tip: de 
kinderfeestjes in samen-
werking met Studio-live of 
Natuurmonumenten. Lekker 
struinen in het bos als 
tovenaar of maak als heks 
een giftig brouwsel. Of knut-
sel je eigen pijl en boog of 
droomvanger.
www.pannenkoekhoes.nl

Watermolen Bels 
Na een heerlijke herfstwan-
deling in natuurgebied Het 
Springendal schuif je na-
tuurlijk aan bij Watermolen 
Bels. In het restaurant heeft 
de tijd stil gestaan; iets wat 
Bels zo speciaal maakt. De 
kids kunnen zich vermaken 
in de speeltuin of bij de 
grote dierenweide.  
Tip: combineer met een 
ponywandeling met shetlan-
der Sas van Stal Denink.
www.watermolenbels.nl

De Hooischuur 
Wie even geen zin heeft in 
één van de 80 verschillende 
pannenkoeken, kiest hier 
gewoon een burger, een 
andere specialiteit van De 
Hooischuur. Het restaurant 
ligt direct naast de Bow-
lingboerderij, dus je kunt er 
een heel middagje uit van 
maken!
www.hooischuurnijverdal.nl

Poppies  
Pannenkoekenboot
Op een boot smaken 
pannenkoeken natuurlijk 
het allerlekkerst! Kom ze 
proeven bij Poppies Pannen-
koekenboot in de haven van 
Almelo. Ook leuk: de High 
Pancake. Voor een avondje 
uit met de girls, maar ook 
voor een kinderfeestje!
www.poppiespannenkoeken-
boot.nl

Pannenkoeken! 

De Pannenkoek
Sluit een middagje bios of shoppen af met pannenkoe-
ken bij De Pannenkoek. Midden in Enschede, de leukste 
winkelstad van de verre omtrek! Bij de bar staan voor de 
kids krukjes klaar, waarmee ze over de bar heen kunnen 
kijken hoe hun pannenkoek gebakken wordt. Tip: neem 
ook even een kijkje op het gerenoveerde Stationsplein.
www.depannenkoek-tostitijd.nl

Evelin woont - als enige dame in haar mannengezin - met manlief Herbert, zoons Levi (9) en Melle (7) in 
Tubbergen. Evelin is vaste blogger binnen het Vettt team. Ze is dol op fotograferen, (kinder)mode, reizen, 
hardlopen, lezen en het liefst heeft ze haar eigen agenda altijd vol gezellige dingen staan!  Evelin

thuis bakken is al één groot feest, maar met een bezoekje aan een pannenkoekenrestaurant  
scoor je nog meer punten bij je kroost. Wij zetten vijf vettte pannenkoekenadresjes voor je op rij.
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in de herfstvakantie gaat Concordia  
helemaal los: dan komt het grootste film-  
en mediafestival weer naar enschede.

Het Concordia 
medialab
Concordia aan de Langestraat 56  
wordt omgetoverd tot een heus  
medialab met toffe workshops: 

Vr Bananza
Bij deze installatie stappen kinderen in een 
kleurrijke wereld door middel van een VR-bril. De 
kinderen zitten tijdens hun VR-experience op een 
groot beest.

more moji
Kinderen leren over de geschiedenis en de 
toegevoegde waarde van emoji’s. Welke missen er 
nog? In More Moji worden ze uitgedaagd om een 
eigen emoji te ontwerpen.

monsterworld
In de MonsterWorld installatie van 100%FAT 
worden ter plekke door jou getekende monsters 
direct omgetoverd in een digitale poppenkast.

voorstellingen
Naast Cinekid zijn er in de herfstvakantie ook 
prachtige theatervoorstellingen voor kinderen  
bij Concordia:

Dadodans - papier 3+
Drie dansers dansen, kruipen, sluipen en spelen… 
Het papier wappert als ze rennen, scheurt als ze 
er doorheen lopen en krimpt als ze erin knijpen. 
Werelden ontstaan en worden verfrommeld, iedere 
keer opnieuw.

jeroen de groot - Connect by music 8+
Ga genieten van de klassieke muziek van Jeroen 
de Groot: een klassiek repertoire met een brutale 
insteek. Waarbij Jeroen vertelt over de achtergrond 
van dat wat hij speelt.

Bonte Hond - Zin 9+
ZIN is een theatervoorstelling die speelt met 
tijdloze zingevingsvragen over het leven in het 
algemeen en over het redden van de wereld in het 
bijzonder. ZIN is een smakelijke dwaling tussen zin 
en onzin, zin hebben, zin maken en zin geven. 

De mooiste  
Cinekid-films
In de gezellige bioscoop van Concordia op de Oude 
Markt in Enschede bekijk je onder andere deze films:

gordon & paddy 4+
Een hartveroverend schattige én spannende 
avonturenfilm over het politiebureau in het 
Dierenbos, met inspecteur Gordon de pad en 
assistent Paddy de muis. 

los Bando 8+
Crazy komische road movie met de tienerrockband 
'Los Bando', die met een 'geleende' camper van zuid 
naar noord Noorwegen rijden. 

Vechtmeisje 11+
De 12-jarige Bo worstelt met de scheiding van 
haar ouders, maar ze blijkt een natuurtalent 
in kickboksen en mag al snel meedoen aan de 
Nederlandse kampioenschappen.

KijK voor MEEr iNforMatiE op: 
CONCOrDIa.NL/CINEkID

Kom naar 
Cinekid!
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pip de eekhoorn is druk bezig met het verzamelen van eikeltjes voor de winter. Ze is alleen 
vergeten waar ze haar voorraad heeft verstopt. Help jij haar de juiste weg te vinden?

Help Pip de eekhoorn!
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Memory museum (nijverdal) 
Dit oorlogsmuseum is interessant en indrukwekkend en zeker 
met kinderen een bezoek waard! Je kan daar de periode 
van 1935-1945 stap voor stap beleven door de levensechte 
diorama’s te bekijken. Voor de kinderen is er een speciale 
route, waarbij je voorwerpen moet verzamelen in een houten 
kist. Ook kun je naar een film van D-day kijken; dit gebeurt 
in de filmzaal in de bunker. Er worden verschillende licht en 
geluidseffecten gebruikt, zelfs de vloer schudt als er met 
kanonnen wordt geschoten. Dat vonden mijn kinderen erg 
spannend. www.memorymuseum.nl

Bakkerij museum (Hattem)
Inmiddels al jaren geleden maar ik kan het me nog zo goed 
herinneren: een museum om van te smullen! Het is leuk om 
er rond te neuzen, maar je moet ook zeker de familievoor-
stelling van bakker Fred zien (check eerst de agenda op de 
website). Met veel humor wordt er een heuse bakdemonstra-
tie annex broodshow gegeven. Superleuk! In de gelagkamer 
kun je na die tijd wat drinken en wat lekkers uit de bakkerij 
proeven. Mmmm… www.bakkerijmuseum.nl

dagje Kasteel (Bad Bentheim)
Dit uitstapje net over de grens in Duitsland... heel verant-
woord vind ik deze! Bekijk dit stoere kasteel ook van binnen 
en waan je even in een heus sprookje. Je kan de ridderzaal 
zien, de slaapkamer, de eetzaal en via een steile houten trap 
kun je helemaal bovenin de kruittoren komen. 
www.kasteel-bentheim.nl

nacht van de nacht speurtocht
(Hof espelo enschede) 
Je doet een speurtocht door het bos op zoek naar sterren, 
vuurvliegjes, nachtuilen en andere nachtdieren. Na afloop is 
er natuurlijk warme chocolademelk. Op 27 oktober wordt er 
landelijk aandacht gevraagd voor lichtvervuiling. Kijk voor 
meer informatie en evenementen op www.nachtvandenacht.nl 

sterrenwacht Cosmos (lattrop)
Er zijn verschillende expositieruimtes, een Astro Theater, een 
prachtig planetarium en de grootste telescoop van Neder-
land. Het leukst is het om dan ook een nachtje in een ster-
renkubus door te brengen bij Erfgoed Bossem. Ik spreek uit 
ervaring! www.cosmossterrenwacht.nl

Watermuseum (arnhem)
Er wordt elke dag hard gewerkt om Nederland te 
beschermen tegen het water. Hoe en waarmee 
leer je allemaal in dit gave watermuseum. Je 
kunt er spelletjes doen, zelf experimenteren 
met water en dammen bouwen of gewoon 
lekker rondneuzen. Er worden vaak activi-
teiten georganiseerd, bijvoorbeeld proefjes 
in het waterlab, een waterquiz en er is zelfs 
een waterproof escaperoom, houd jij je voe-
ten dan nog droog? Het museum ligt aan Park 
Sonsbeek, kun je mooi combineren met een 
heerlijke herfstwandeling. www.watermuseum.nl

Omdat ik niet kan kiezen...
Ook ontzettend leuk en leerzaam zijn natuurlijk het Oyfo 
techniekmuseum in Hengelo, De Museumfabriek in Enschede 
en Natura Docet Wonderryck in Denekamp. En als afstand je 
niks uit maakt dan moet je echt naar Nemo in Amsterdam. Je 
hoeft je deze herfst niet te vervelen, geniet ervan!   

2525

6 x EDuCaTIEvE uitjes 
D-day

De herfst is er weer! Altijd heerlijk om dan de natuur in te gaan, maar ook juist om erop 
uit te gaan… Naar de film, het theater of naar een museum. Ik zet hier zes leuke  

én educatief verantwoorde uitjes voor je op een rij! Door: Marije Mulder

Smullen
   maar!

Wonderryck

Spetterend!
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vettt workshops
aangeboden door Vettt en lokale ondernemers

Regelmatig organiseren we leuke workshops. Doel? Jouw inspireren! De workshops hebben steeds een verschillend 
thema. En weet je wat het allerleukste is? Ze worden altijd georganiseerd in samenwerking met lokale ondernemers. 

Nieuw dit najaar zijn de ouder-kind workshops. De volgende workshops staan op de planning:

DinsDag 30 oKtoBer: 
Workshop groentes verstoppen i.s.m. pure generaties
Vind je het ook zo’n uitdaging om je kind(eren) genoeg groente te 
laten eten? Daphne en Kim van Pure Generaties geven jou tijdens 

deze workshop tips ’n tricks zodat het ook jou gaat lukken!  

DonDerDag 15 noVemBer: 
Workshop babyhapjes maken i.s.m. pure generaties
HELP! Je baby mag ‘ineens’ maar dan alleen melk. Maar hoe pak 
je dat aan? Hoe bouw je de voeding het beste op en hoe zorg je 
ervoor dat je een goede start maakt? Tijdens deze praktische en 
informatieve workshop leer je er alles over. En je gaat naar huis 

met een voorraadje hapjes, mooi meegenomen!

ZaterDag 24 noVemBer: 
ouder-Kind sinterklaasworkshop door studioliVe
Voorlezen en knutselen samen met je kind en dat helemaal 
binnen het thema Sinterklaas. We luisteren naar een Sinter-
klaas-avontuur en daarna gaan we in de bieb een light-box knut-

selen. Deze neem je mee en mag je thuis een mooi plekje geven. 

meer weten?
ga naar www.vettt.nl/workshops voor meer informatie en om je plek 

te reserveren. 



De gezelligste plek in het  
centrum van Enschede,  

in de openbare bibliotheek
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vettt partners & afhaallocaties

gratis
styling
advies!

De Joncheerelaan 54 
7441 HH Nijverdal
info@kikkekids.nl

VOL LEUKS,GEKS & UNIEKS VOOR BABY EN KINDEREN

www.kikkekids.nl

De Vettt Herfstspecial is gratis af te 
halen op onderstaande locaties. Heb jij 

interesse om Vettt partner & afhaallocatie 
te worden? neem contact met ons op 
voor de mogelijkheden: info@vettt.nl. 

BOEK NU JE GRATIS PROEFLES MET DE CODE: NLTRIAL OP WWW.MOMINBALANCE.COM

enschede
CONCEPTSTORE THE UPPERSIDE

Haverstraatpassage 64

STOET
Pijpenstraat 15

PICO BY AMAZINGKIDS
Korte Haaksbergerstraat 3A - 7A

Oldenzaal
SHAKES &  CAKES

Bisschopstraat 17, Oldenzaal

hengelo
NIJHOF SCHOENEN

Sloetsweg 100

COFFEESTAR (bibliotheek Hengelo)
Beursstraat 34

tubbergen
DE TROUBADOUR

Tibsweg 2

Almelo
CAFé RESTAURANT NIELZ

Marktplein 31

nijverdal
KIKKE KINDERKAMERS
De Joncheerelaan 54

 

De Lutte
PANNENKOEKHOES DE STROPER

Bentheimerstraat 25

gratis  
Amaretti Sardi

op je bestelling met kortingscode: 

vettt-herfst 
bij een minimale besteding van €15

(geldig t/m 30 november 2018)

puur
DELIZ

www.puurdeliz.nl

C O N C E P T S T O R E  
T h E  U P P E R S I d E

Haverstraatpassage 64
Enschede



ZWEMBAD DE WILDER

Voor de waaghalzen hebben wij een glijbaan van 80 meter, een draaikolk en niet te vergeten een 
golfslagbad. Ook hier denken wij aan de allerkleinsten. In het zwembad hebben wij ook 

peuter- en kleuterbaden. Bij De Wilder ben je op de juiste plek voor een subtropische sfeer en 
een dag vol plezier!

Tijdens de herfstvakantie organiseren wij dagelijks activiteiten en zal er ook een groot opblaas-
baar object in het water liggen! Daarnaast hebben we tijdens de herfstvakantie ook een 

spetterende actie! Kom jij zwemmen, dan kun je voor slechts €1,- extra een beker ranja en een 
zakje chips of reep chocolade kopen.

Tevens organiseren wij 19 oktober 2018 van 19:15 tot 21:45 uur een Halloween avond in het bad. 
Durf jij ook te komen? 

Neem jij graag een duik in het water? 
Dan is De Wilder de perfecte gelegenheid

Ga naar de website voor activiteiten,
tijden en tarieven

Zwembad De Wilder
Scholtenhagenweg 32
7481 VP  Haaksbergen
T: 053-5721115
E: dewilder@optisport.nl
www.optisport.nl/wilderDe Wilder


