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Jaaroverzicht Smileyveld in foto’s

Kun je als je blind bent blind typen?
In de weken voor kerst besteedde
basisschool Bomans aandacht
aan “Leven met een beperking”.
Op woensdag 18 december 2019
kwam de Scholenvoorlichtingsgroep van Stichting LOGE daarom naar de Bomansschool.
De voorlichtingsgroep bestaat uit
verschillende mensen met een beperking. Zo kunnen Bennie en Maria
niets zien. Annie en Evelien zijn beperkt door een vorm van spastische
verlamming. Erik kan niet praten,
doordat hij na een beroerte blijvende mondafasie heeft. Ruud Souverijn begeleidt de groep en stuurt de
lessen aan. Hij vertelt: “We geven
deze lessen al meer dan 20 jaar. We
doen het allemaal vrijwillig, omdat
het belangrijk is om kinderen kennis te laten maken met leven met
een beperking. Zo leren ze anders
kijken en denken. We laten ze ook
dingen ervaren, zoals lopen met een
blindenstok. Het gaat om bewustwording. Want wat voor een niet-gehandicapt persoon vanzelfsprekend
is, is voor een gehandicapt persoon
vanzelfsprekend niet vanzelfsprekend.”
Groep 8 roteert in drie groepjes
langs de verschillende lessen.
Groepje 3 begint met uitleg over
blind zijn. Maria en Bennie vertellen
enthousiast over hun leven. Maria
is zonder ogen geboren. Bennie

is door een hersenvliesontsteking
blind geworden. Bennie en Maria
zijn getrouwd, hebben kinderen en
kleinkinderen én hebben jarenlang
in Stroinkslanden gewoond. Bennie
kan inmiddels ook niet meer lopen
en zit een rolstoel.
Op de vraag of blinden mensen kunnen lezen, reageren bijna alle kinderen enthousiast “Ja, door braille”.
Maria: “Klopt! Maar weten jullie ook
dat boeken in braille veel dikker en
groter zijn? We moeten daarom als
we op vakantie gaan bijna een extra
koffer meenemen voor de boeken.
Daarom luisteren we graag naar
luisterboeken.” Kind: “Hoe weet je
hoe laat het is?” Maria: “Tegenwoordig kunnen we door onze mobiele
telefoon heel veel laten voorlezen.
Dat scheelt. Maar ik heb ook een
braillehorloge.” Door de puntjes en
de wijzers van het horloge te voelen,
kun je bepalen hoe laat het is. Het
horloge wordt aandachtig doorgegeven.
Bennie: “Weten jullie waarom wij
onze blindenstok omhoog steken
als we willen oversteken?” Kinderen: “Om de auto’s te laten stoppen!” Bennie: “Inderdaad. Maar dat
doen ze niet altijd. Daarom moeten
we altijd goed luisteren of de auto’s
afremmen of juist gas geven.” Kind:
“Maar hoe moet dat dan met elektrische auto’s? Die maken geen geluid.” Bennie: “Dat is inderdaad een
probleem. Die kunnen we dus niet
lees verder op pagina 3
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De geschiedenis van Enschede
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Doe mee huis: Buurthuis 2.0

Sinds maart 2019 is in het Stroinkshuis
het “Doe mee huis” gevestigd. Wat kun
je daar verwachten? Uw redactie zocht
het uit.
“Het ‘Doe mee huis’ is een soort buurthuis, zoals die er vroeger waren. Maar
we doen meer, we willen er echt voor
mensen zijn. M-Pact heeft een concept
ontwikkeld: het Doe Mee Huis. Gemeente Enschede en woningcorporatie De
Woonplaats waren op zoek naar een
mooie maatschappelijke rol voor het
Stroinkshuis. M-Pact heeft daarom de
kans gekregen om hier ook een Doe
Mee Huis op te zetten. We organiseren
allerlei activiteiten voor de buurt. Daarbij werken we samen met partijen als
SVEN, Alifa en het Smileyveld. Zo hebben we de laatste maanden geholpen
met Halloween, Sinterklaasactiviteiten
en de Kerstmarkt.
Maar als mensen ideeën hebben voor
een activiteit, een club of…kunnen ze
ook bij ons terecht. In september hebben we bijvoorbeeld geholpen om het
Green Waste Festival te organiseren.
Een buurtbewoner had het idee en de
kennis, wij de middelen en mensen om
het uit te voeren. Een ander voorbeeld
van een activiteit is het koken van een
maaltijd door kinderen voor eenzame
ouderen uit de wijk.
Maar naast alle activiteiten willen we
vooral een plek zijn waar mensen d.m.v.
vrijwilligerswerk weer mee kunnen gaan
doen in de maatschappij. Er zijn veel
mensen die door allerlei redenen thuiszitten en niet kunnen werken. Wij geloven dat iedereen iets wíl en kán doen,
als ze maar een fijne plek hebben en de
kans krijgen. Wij bieden hier een plek
aan die mensen. Bij ons kunnen ze in
het cateringbedrijf aan de slag. Vaak is

het voorzichtig beginnen met een middagje in de week en het gaat ook wel
eens mis. Maar dat mag. Je mag zo
vaak falen als nodig is. Samen zoeken
we naar een oplossing. We zijn een
warme deken en blijven mensen ook
op lange termijn steunen. Er zijn natuurlijk meer instanties die hulp bieden
aan deze doelgroep, maar vaak gaat dat
om korte trajecten van 12-16 weken. En
dan?”
Lotte Sleebos begeleidt het hele project
vanuit M-Pact en straalt van enthousiasme als ze vertelt. “Mensen kunnen allerlei taken op verschillende niveaus doen.
Zo moeten er bonnen worden ingevoerd,
maar ook de voorraad moet worden bijgehouden. Ze kunnen ook leren hoe de
hygiëneregels (HACCP) in de horeca
werken. We zijn bezig om samen met
ROC Twente trajecten te ontwikkelen,
waarbij mensen deelcertificaten kunnen
halen op MBO niveau 2. Bijvoorbeeld in
de horeca, maar ook op het gebied van
administratie of marketing. Die certificaten helpen dan weer de kans op een
baan vergroten.”
De keuken in het Stroinkshuis draait op
volle toeren. Er worden buurtmaaltijden
gekookt en er zijn ook verschillende
kookclubs. Mandy is één van de medewerkers. Zij is drie jaar geleden begonnen en heeft zich weten te ontwikkelen
door vallen en opstaan. Nu runt ze zelfs
de keuken! Lotte: “Een goed voorbeeld
van hoe het kan gaan.”
Bij de keuken van het Stroinkshuis kunnen sinds kort ook taarten en schotels
met hapjes worden besteld. Alles voor
een ‘vriendenprijs’. Het geld dat daarmee wordt verdiend, wordt weer in de
wijk, de activiteiten en de vrijwilligers gestoken. Interesse? Bel voor meer informatie of bestellingen naar 053-8515248.
Het “Doe mee huis” is er voor de wijk,
door de wijk en in de wijk. Heeft u een
vraag, een wens, een idee of zoekt u
hulp? Loop eens binnen en er wordt gekeken wat er mogelijk is.

Valentijns High Tea
Op vrijdag 14 februari a.s. organiseert het Doe Mee Huis een speciale
High Tea om met elkaar Noaberliefde te vieren. Dus kom met je vriend,
vriendin, vader, moeder, broer of je
buurvrouw naar het Stroinkshuis

voor een gezellige middag.
De High Tea kost €7,50 p.p. en
begint vanaf 14:00 uur.
Aanmelden kan bij het Stroinkshuis.
Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van het Stroinkshuis.

Het Levensverhaal: vertel en beschrijf
Jan zegt: “Ik heb het heel lang in mijn hoofd gehad, dat ik mijn verhaal zou
willen beschrijven, maar het kwam er niet van. Toen kwam dit voorbij en ik
begon het steeds leuker te vinden.” Nu heeft hij zijn ervaringen beschreven
in ruim 80 pagina’s, geïllustreerd met foto’s. Hij houdt als het ware zijn levensverhaal in zijn handen.
Wij, als stichting Het levensverhaal En Suite, mochten van hem een exemplaar ontvangen omdat wij een serie bijeenkomsten hadden georganiseerd
om het schrijfproces te helpen vormgeven. Het lezen over het verloop van
zijn leven en zijn ervaringen vond ik verhelderend, soms ook ontroerend, en
waardevol. En als ik dat als buitenstaander al vind, dan zal dat voor zijn kinderen en kleinkinderen nog veel meer gegolden hebben.
Jan is een van de deelnemers aan het Levensverhaalproject geweest. “Ik
heb zoveel beleefd dat ik zou willen vertellen aan mijn kinderen en kleinkinderen,” zeggen sommige deelnemers, vooral omdat de tijd waarin zij zelf zijn
grootgebracht zo enorm verschilt van hoe de kinderen van nu opgroeien.
Voor ons als kind was de wereld van de volwassenen ver weg, en jij zeggen
tegen een volwassene kwam niet in je op. Tegenspreken werd zelfs bestraft,
nu wordt dat juist gestimuleerd, we willen graag dat onze kinderen zeggen
wat ze op hun hart hebben. Kinderen van nu krijgen best veel speelgoed,
in onze tijd was dat heel anders. Niet dat we dat onze kinderen misgunnen,
maar om te illustreren hoe wij zijn geworden en hoe we nu denken over de
mythe van het grenzeloze genieten.
Veel deelnemers willen dan ook in hun eigen leven doorzoeken hoe zij veranderd zijn, bijvoorbeeld van verlegen kind naar ondernemende volwassene. Het is ook interessant om zulke ontwikkelingen met elkaar te bespreken,
dat maakt de bijeenkomsten soms tot een bijzondere beleving. Er komen
allerlei discussies op gang, over opvoeding, over keuzes die gemaakt zijn,
over toevalligheden die zo prachtig zijn uitgepakt.
Sommige gebeurtenissen laten zich wat gemakkelijker vertellen als je weet
dat herinneringen vaak juist herinneringen zijn van uitzonderingen op de gewone gang van zaken. Daarom merk je dat het nodig kan zijn om eerst de
vaste gewoonten te beschrijven voordat de gebeurtenis als uitzondering verschijnen kan.
Soms zijn het ook pijnlijke herinneringen die gedeeld worden, maar een van
de deelnemers zei daarover dat ze het juist voor de kinderen belangrijk vond
te laten weten dat moeilijkheden ook overwonnen kunnen worden.
Het verleden beschrijven helpt soms ook om uit te zoeken wat je in de toekomst zou willen gaan doen. Wat vond je fijn, wat past bij jou als persoon,
wat heb je altijd al willen doen, waar je nooit aan toe kwam?
Maar hoe start je je verhaal gemakkelijker op? Hoe maak je je verhaal persoonlijker? Daar kun je een aantal stappen voor nemen en zo gebruiken we
de bijeenkomsten ook om het schrijfproces vorm te geven. En omdat het nog
nooit iemand gelukt is om na acht bijeenkomsten een compleet verhaal te
schrijven, leggen we een soort dossier aan waar je altijd op kunt terugvallen.
Twee tot vier keer per jaar organiseert de Stichting Het Levensverhaal En
Suite dus een serie bijeenkomsten, waarbij een groep niet groter mag worden dan vier personen, juist om iedereen de gelegenheid te geven aan het
woord te komen. Luisteren en vertellen zijn even belangrijk als reageren en
feedback geven en dat gaat vanzelf want in een kleine groep komt iedereen
tot zijn recht.
Het komt ook voor dat we voor iemand die niet zelf wil of kan schrijven, maar
graag wil vertellen individueel een verhaal maken, daarvoor trainen wij ook
vrijwilligers die het leuk vinden om te schrijven.
In maart start er een serie van acht bijeenkomsten in het Stroinkshuis voor
deelnemers van 55 jaar en ouder.
Dinsdagsmiddags van 14.00 tot 16.00 uur
Data 3, 10, 17 en 24 maart, 7 en 21 april, 12 en 28 mei
Kosten € 40,Verdere informatie vindt u bij de Stichting Het Levensverhaal En Suite
Opgave voor 6 februari 2020, bij Stichting Het Levensverhaal En Suite
Email stans@stichtingensuite.nl
Telefoon 06 11 84 86 06 of 053 461 53 84
www.hetlevensverhaalensuite.nl
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Column
Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (10)
Weet u nog hoe ik het had over de
melk in mijn koffie? Om u maar niet
al te lang in spanning te laten, de
melk in m’n koffie heb ik afgezworen na een bezoek aan een van de
toenmalige leiders. We waren daar
voor een vergadering en zijn echtgenote bewaarde de koffiemelk in zo’n
grote kunststof beker. En op mijn
bevestigende antwoord op de vraag
‘wil je melk in je koffie, Bart?’ keerde
ze dat ding zowat boven m’n kopje
óm. Ik heb het bleke mengsel zonder
te kokhalzen naar binnen gekregen
maar was daarna direct en definitief
‘van de melk af’.
Mocht u ooit eens de gelegenheid
hebben om een kijkje in de grote
schuur te nemen, dan zult u zien dat
deze perfect is ingericht voor een
scoutinggroep. Niet zo verwonderlijk overigens, want de architect die
het interieur heeft ontworpen was
een oud-lid van onze groep. Maar
het was niet dat we op onze lauweren konden rusten om daarna op ons
gemakje het gebouw (het duurde
wat langer voordat de kleine schuur
helemaal klaar was) te gaan gebruiken. Nee, ook wij moesten de armen
flink uit de mouwen steken. Niet dat
dat overigens zo erg was, want we
hadden onder andere afgesproken
om de hele elektrische installatie in
de grote schuur zelf aan te leggen.
En dat was voor een HTS-student
natuurlijk een buitenkansje. Maar
ook andere zaken werden zoveel
mogelijk zelf gemaakt, om ons zo
het gebouw helemaal eigen te kunnen maken. Al met al heeft het tot
1979 geduurd voordat we de grote
schuur in gebruik hebben kunnen
nemen. En mocht u op de bijgevoeg-

de foto iemand zien staan met een
tambour-maître stok dan klopt dat
helemaal. In die tijd waren er namelijk zóveel van onze groepsleden lid
van de Enschedese Padvinders Mars
band dat we (voor de gelegenheid,
uiteraard) een complete groepsmarsband konden samenstellen.
De betreffende wethouder knoopte
twee touwen (die aan de deuren van
de kleine en de grote schuur waren
bevestigd) met een perfecte platte
knoop aan elkaar. En toen hiermee
de beide deuren werden opengetrokken kwam vanuit beide schuren
deze band naar buiten.
Weet u trouwens dat dit soort foto’s
je later behoorlijk kunnen achtervolgen? In 2015 deden we enthousiast
mee aan de open monumentendag.
Wat als er één monument de moeite van het bekijken waard is, dan is
het natuurlijk het Enschedese erve ’t
Stroink en zéker onze twee clubhuizen. Aan mij was gevraagd om geïnteresseerden het nodige over deze
twee schuren te vertellen, en daarvoor had ik een postertje laten maken met onder andere die foto van
de opening. In mijn laatste groep,
onze eigen welpen en kabouters,
bevond zich een meisje van een jaar
of acht. Ze wees enthousiast naar de
vier cijfers 1, 9, 7 en 9 met de opmerking: hé, in dat jaar is mijn moeder
geboren! En op dat moment voelde deze in dat jaar negentienjarige,
zich realiserende dat het meisje qua
leeftijd zijn kleindochter had kunnen
zijn, zich toch even, héél even, hééél
erg oud.
Bart van der Lugt
boek.vlg@hotmail.com www.vaandrigleppinkgroep.nl

1979 – officiële overdracht van de beide schuren

- vervolg van pagina 1 horen. Daarom wordt er nu druk overlegd en gekeken of er dan toch een geluidje
kan worden ingebouwd.”
Maria demonstreert tot slot nog hoe ze met behulp van een speciaal toetsenbord
kan typen. Op haar telefoon staat een programma dat hardop spelt wat ze schrijft.
Zo weet ze of ze het goed doet. Zelfs een naam met accent aigu lukt. Maria: “Ik
kan dus blind typen”, zegt ze terwijl de knipoog in haar stem doorklinkt.
Een andere groep krijgt uitleg van Annie, Evelien en Erik over leven met een
beperking. Evelien zit in een elektrische rolstoel. Enkele kinderen weten nog wat
Nico Dassen een week eerder had verteld en dat levert leuke gesprekken op. Annie stelt vragen aan de kinderen en Erik probeert de antwoorden voor te zeggen
wat uiteraard tot grote hilariteit leidt. Zoals Annie zegt: “We zijn allemaal prettig
gestoord, maar of je dat nou een beperking kunt noemen?!”

Smileyveld Stroinkslanden

jaaroverzicht 2019

De laatste groep gaat op het schoolplein oefenen met rolstoelen en blindenstokken. Want hoe ga je veilig een stoeprand af? En kun je met de stok zomaar om je
heen slaan om te voelen of er iets is? Om de beurt mogen de kinderen ook nog
een rondje maken op een scootmobiel.
De gastles wordt in de aula gezamenlijk afgesloten. Ruud: “Hebben jullie nog iets
geleerd?” De kinderen: “Ja, dat blinde mensen meer kunnen dan we dachten.
En dat je als je blind bent ook kunt zwemmen.” Een jongen met een gepijnigd
gezicht: “Dat rolstoelen veel pijn kunnen doen!” Hij is namelijk tijdens het potje
rolstoelhandbal achterover gekieperd met de rolstoel. Ruud: “Dat gebeurt bij onze
lessen bijna nooit, maar zo hebben jullie wel geleerd dat je voorzichtig moet doen
met een rolstoel.” De jongen: “En dat het moeilijker is dan het lijkt!” Een meisje
vult tot slot nog aan: “Ik vind het bijzonder dat je als je in een rolstoel gewoon
zelfstandig kunt wonen.

Biking4Jim

In mei gaat
Nico Dassen
samen
met
4 bevriende
handbikers
een
sponsortocht fietsen om geld op te halen voor
een rolstoelbus voor zijn kleinzoon. In
aanloop naar deze toch besteedt De
Stroinkslander maandelijks aandacht
aan deze actie.

In Stroinkslanden wordt hij steeds vaker herkend. Als hij boodschappen gaat
doen, hoort hij regelmatig: “Hé, dat is de
opa van Jim!” Of ze vragen hoe het met
Jim is.
Jim is de kleinzoon van Nico Dassen.
Jim is nu 2,5 jaar oud, maar loopt in zijn
ontwikkeling achter. Hij heeft nu het IQ
van een kind van 8 maanden. Hij kan
niet praten of staan. Hij kan wel tijgeren,
een soort kruipen, maar zonder gebruik
te maken van zijn benen. Jim herkent
mensen wel. Hij vindt het ook leuk om
mensen te plagen.
De beperkingen van Jim komen door
het MEF2C-syndroom. Jim is hiermee
geboren. MEF2C-syndroom is een erfelijke aangeboren aandoening waardoor
kinderen een ontwikkelingsachterstand
hebben in combinatie met een bewegingsonrust in hun lichaam waarbij een
deel van de kinderen ook last heeft van
epilepsie aanvallen. Het is een zeldzame

ziekte, die nog maar kortgeleden ontdekt
is. Er is (nog) geen medicijn voor.
Jim zal hierdoor de rest van zijn leven
van een rolstoel afhankelijk zijn. Daarbij
is ook een aangepaste bus nodig voor
het vervoer.
Opa Nico zit zelf sinds acht jaar in een
rolstoel. Als kind heeft hij polio gehad.
Hierdoor is hij heel ziek geweest en tijdelijk verlamd. Gelukkig is dat toen redelijk
goed gekomen, maar lopen is altijd lastig gebleven. Door ouderdom en andere
klachten werd het lopen steeds moeilijker. Maar Nico heeft zich daar niet door
laten tegenhouden. Na eraan gewend te
zijn, is hij volop gaan sporten m.b.v. zijn
rolstoel. Helaas gingen zijn handen ook
klachten vertonen, waardoor het rolstoelbadmintonnen uiteindelijk ook niet meer
ging. Op zoek naar iets nieuws kwam
Nico in aanraking met de handbike. Dit
is een soort eenwieler die aan een speciale rolstoel wordt bevestigd. Hierdoor
kan hij met zijn handen fietsen. Met een
groep bevriende handbikers fietst hij (bijna) heel Nederland door. Helaas wordt
ook dat steeds moeilijker, omdat bij Nico
beenmergkanker is geconstateerd,
Nico weet dus als geen ander hoe het is
om te leven met en in een rolstoel. Daarom wil hij graag zijn kleinzoon helpen
door nog één keer een sponsortocht te
organiseren.

Tot ziens bij Smiley Stroinkslanden!

VOLG ONS OOK OP

/profilebroeksema

U bent van
harte welkom!
Ruime keus in stadsfietsen, e-bikes,
kinderfietsen en bakfietsen.
Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie
en servicebeurten, waarbij we uw fiets
GRATIS ophalen en afleveren.
OPENINGSTIJDEN
Maandag: 13:00 - 18:00 uur
Dinsdag:
9:00 - 18:00 uur
Woensdag: 9:00 - 18:00 uur
Donderdag: 9:00 - 18:00 uur
Vrijdag:
9:00 - 20:00 uur
Zaterdag:
9:00 - 17:00 uur
Zondag:
Gesloten

✓ Servicepas
✓ Vakbekwaam personeel
✓ Bekende A-merken

Wethouder Gerbertstraat 4 | 7543 AX Enschede | Tel.: 053 4767369 | www.profilebroeksema.nl

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES

Vraag een gratis waardebepaling
van uw woning aan!

2 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Chili

2 HALEN*
1 BETALEN

JUMBO AARDAPPELEN

1+1

2 zakken à 3 kilo

GRATIS

*

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Stroinkslanden

KIES EN MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram,
Blauwe bessen bakje à 125 gram,
Kanzi appels tas à 1 kilo,
Kiwi Zespri green bakje à 3 stuks

3 VOOR

4

50

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 1 t/m di 28 januari 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Jumbo, Enschede, Wesselernering 21
* 2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
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Nieuwjaarsbijeenkomst Stadsdeel Enschede Zuid in de Magneet 7 januari 2020
Dinsdag 7 januari waren er op meerdere plekken
in Enschede stadsdeel-nieuwjaarsrecepties, in zuid,
noord, oost en west. ’s Avonds was de bijeenkomst
voor de gehele gemeente in de Brandweerkazerne
aan het Spaansland. Voor wie het nog niet weet:
iedereen is welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomsten, alle belangstellenden kunnen zo binnenlopen,
een praatje maken met bekenden, onbekenden,
wethouders, ambtenaren of de burgemeester en iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen.
Om 16.30 uur stond de nieuwjaarsreceptie voor
het stadsdeel Zuid gepland in de verbouwde en net
weer geopende wijkcentrum De Magneet aan de
Hertmebrink. En de belangstelling was weer groot.
Iedereen werd persoonlijk bij de deur welkom geheten door stadsdeelwethouder Arjan Kampman,
stadsdeelmanager Zuid & West Timo Keuken en
de drie wijkregisseurs Zarina Dihal (WB), Dennis de
Heusden (HH) en Just Boeke (SL). Handjes werden
geschud door alle aanwezigen, nieuwjaarswensen
werden uitgewisseld en de hapjes en drankjes werden goed aangesproken. Zoals gebruikelijk hield de
wethouder Kampman zijn Nieuwjaarsspeech waarin hij terugkeek op het afgelopen jaar. Daarna nam
Stadsdeelmanager Timo Keuken het stokje over en
blikte vooruit naar 2020.

zaken spelen ontken ik niet. Maar wat Zuid bijzonder
maakt is de kracht van de inwoners in deze wijken!
Zowel jong als oud! Dat blijft te vaak onderbelicht.
Te denken valt onder meer aan: het jeugdlintje voor
Dylan Joosting van 16 jaar, vrijwilligers die zich elke
dag weer inzetten voor de inwoners, de ondernemers die zich inzetten voor een dementievriendelijke wijk en Winkelcentrim Zuid dat uitgeroepen is tot
het beste winkelcentrum van Enschede.”
Per wijk werden in de terugblik de volgende highlights naar voren gebracht:
Wesselerbrink:
De Magneet: In samenwerking zijn we gekomen tot
een laagdrempelige voorziening voor mensen met
vragen over wonen, zorg, welzijn en/of ondersteuning. Huiskamer van de wijk: de uitbreiding van het
gebouw van de Vrije Baptistengemeente met een
plek voor de jeugd en waar alle bewoners welkom
zijn. Onze buurt De Posten: Na gesprekken met bewoners die ideeën aan hebben gedragen over hoe
hun ideale wijk er in de toekomst uit zou moeten
zien is de visie van ‘Onze buurt de Posten’ tot stand
gekomen.

Voorafgaande aan het starten van de film over 2019
in Zuid, werd stilgestaan bij het plotselinge overlijden van wijkagent Niels Scholten in 2019.

Mooienhof 8a 7512 EB Enschede
telefoon: 053-8200888
email: enschede@prismamakelaars.nl

ALPACA WIJNEN

Januari 2020 voor heel
nieuws

Helmerhoek
De Bijenhoek: De Bijenhoek heeft zich dankzij het
bewonersinitatief ontwikkeld als een plek die bijdraagt aan ontmoeting, educatie en duurzaamheid.
Wijkcentrum de Helmer: Een belangrijke ontmoetingsplek voor tal van activiteiten en ontmoeting.
Stroinkslanden
Smileyveld Stroinkslanden: won de Enschedese
Vrijwilligersprijs 2019 door de versteviging van de
stichting voor sport- en speluitleen voor kinderen uit
Zuid.
Oprichting buurtcommissie Hanenberglanden: zet
zich in ter bevordering van de leefbaarheid in de
Hanenberglanden.
Vervolgens zette de wethouder een aantal mensen
in het zonnetje en diegenen die aanwezig waren
werden persoonlijk bedankt en ontvingen een attentie: Frans en Geke van Triest van het Smileyveld
Stroinkslanden; Job en Ineke Brömmelhaus van
kinderboerderij De Wesseler; Sylvia Vos die al jaren
kinder- en buurtactiviteiten organiseert in De Brink;
Frank Roeloffzen die met bevlogenheid als centrummanager aan het mooiste winkelcentrum van
Twente heeft gewerkt en net afscheid heeft genomen; Burgerwacht Helmerhoek/Boswinkel die zich
inzetten om het gevoel van veiligheid bij de fietstunnels te verbeteren.
In de vooruitblik door stadsdeelmanager Timo Keuken werden de volgende zaken benoemd: verhuizing van stadsdeelmanagement naar de Vlierstraat
wanneer dit gereed is, Onze Buurt de Posten, ontwikkeling van de Wesseler, Smiley Stroinkslanden,
Winkelcentrum Stroinkslanden en Zuid en verkeer
Hart van de Helmerhoek.

Toen was het tijd voor de Nieuwjaarsspeech van
wethouder Kampman: “Als er over Zuid gesproken
wordt, gaat het vaak over armoede, onveiligheidsgevoelens, overlast en dergelijke. De vestiging RIBW
en afval-overlast zijn voorbeelden hiervan. Dat deze

Stadsdeelcommissie Zuid vergadering 10 december 2019
Op 10 december 2019 was de laatste vergadering
van dat jaar van Stadsdeel Commisse Zuid. In 2020
volgen er weer meer waar u van harte voor bent
uitgenodigd. In de vergadering van het stadsdeel
komen alle raadsleden van Zuid samen met de
wethouder van Zuid, Arjen Kampman, om, liefst samen met u, te vergaderen over wat er speelt in het
stadsdeel. Rechtsonder vindt u de data voor 2020.
De locatie wordt meestal pas vlak voor de vergadering bekend en kunt u vinden op www.enschede.nl,
menu “bestuur” en dan “agenda’s raad en commissies”.
Normaal gesproken wordt de vergadering geleid
door Marc Teutelink van Burger Belangen Enschede. Hij moest helaas geopereerd worden en wij wensen hem een spoedig herstel. De vergadering werd
nu geleid door Henri de Roode en het begon om
19.30 uur met een informerend deel dat elke keer
wordt samengesteld door en aantal raadsleden. Om
een ieder de kans te geven op bijzondere plekken in
het stadsdeel te komen wordt de vergadering elke
keer op een andere, toepasselijke plek gehouden.
Het algemene thema van 10 december was jeugd
dus zaten we bij Speeltuin Tuindorp.
Het programma begon met een voordracht van Sarah Nijenhuis van Ontmoetingspark Enschede Zuid
dat te vinden is bij voetbalvereniging Victoria op de
grens van de Wesselerbrink en de Helmerhoek. Na
haar kwam directrice Mariëlle Siebelt iets vertellen
over het bewegend leren programma op basisschool De Regenboog. Het is inmiddels duidelijk dat
kinderen op school beter presteren als ze regelmatig tussendoor bewegen. Meer hierover kunt u lezen
op www.regenboog-enschede.nl.
Iris Rutjes, raadslid voor D’66 en Rienke Bijlstra van
de PvdA hadden een mooi programma gemaakt over
jeugd. Mario en Randy, jeugdwerkers vertelden over

hoe zij werken tegenwoordig. Over hoe zij de jongeren bereiken. Zowel on- als offline. Ze organiseren
niks meer waar toch geen belangstelling voor is.
Via social media, school, politie en sportverenigingen komen zij erachter wie er in de problemen zit of
dreigt te raken. Iwan van Sportaal gaat met een bus
vol spullen de wijk in op zoek naar de jeugd. Iwan
heeft een project geschreven en gebruikt games om
de jeugd te bereiken. Computerspelletjes worden
vertaald naar reallife games. Jongeren gebruiken
games vaak als escapisme. Hij betoogt dat er veel
games zijn die gratis lijken maar ondertussen heel
veel geld kosten om mee te kunnen blijven doen. Hij
heeft 20 vrijwilligers/maatschappelijk stagiaires en 5
gamers. Shannon, eerstejaars Saxion, vertelde dat
het programma bij haar heel goed heeft geholpen
en ze helpt Iwan nu weer als ervaringsdeskunige.
Dan is het de beurt aan wethouder Kampman met
de mededelingen. Over wijkcentrum De Helmer
wordt nog steeds overlegd. In Stroinkslanden speelt
de onzelfstandige bewoning waar ook over overlegd

wordt. Ook op Stroinkslanden is het Smileyveld dat
graag speelvoorzieningen wil en daarover wordt
overlegd met het Polböske en de SES, Stichting En-

schedese Speeltuinen. Op de Wesselerbrink gaan
de gesprekken onder andere over het ‘inhuizen’ van
de Bibliotheek in Winkelcentrum Enschede Zuid.
Het Smiley op de Wesselerbrink heeft soms last van
bierdrinkende bankzitters. En het voormalige pand
van de Multimate op het Bijvank wordt omgebouwd
tot bedrijvengebouw met 6 à 8 units die gehuurd
kunnen worden. Er is overleg met Enschede Energie over zonnepanelen op het dak. De flats op de
Lintveldebrink worden in 2020 aangepakt.
Vervolgens staat de (on)veiligheid van de fietstunnels in Zuid op het programma. De meeste aanwezigen komen speciaal daarvoor en vinden dat er
camera’s moeten worden opgehangen. Dat mag
alleen niet zo maar en moet door de burgemeester
worden besloten. Er is een burgerwacht die regelmatig onaangekondigd post bij de tunnels.
Heidi Niehenker stelt zich voor als nieuwe voorzitter
van het Wijkplatform in de Helmerhoek.
Aangaande de RIBW op de Broekheurneborch
wordt aangekondigt dat omwonenden naar de rechter zijn gestapt. Inmiddels heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de eerste 24 bewoners mogen
komen wonen. De wethouder complimenteert de
omwonenden met hoe netjes ze zich gedragen. Iemand zegt: “Mensen in nood moeten worden geholpen maar 40 is op die plek gewoon teveel.”

Vergaderschema 2020: 4 februari, 24 maart,
19 mei, 23 juni,19 september en 17 november. De vergaderingen zijn altijd op
dinsdagavond om 19.30 uur. De locatie
vindt u op www.enschede.nl
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De deelnemers van Het Helmgras
wensen u het beste voor 2020. Tevens willen ze iedereen bedanken
die afgelopen jaar bij Het Helmgras
langs is geweest.
De kerstboomverkoop was weer een
groot succes en de deelnemers zijn
druk geweest. De laatste dag voor
de Kerstvakantie hebben ze oliebollen en appelflappen gemaakt en gegeten. Er waren kerstpakketten voor
iedereen en de relatiegeschenken
zijn rondgebracht. Vervolgens was
het twee weken vakantie. Sommigen gingen naar huis, anderen bleven om lekker bij te slapen. Om het
nieuwe jaar goed te beginnen zijn
ze de eerste dag na de vakantie met

z’n allen uit eten geweest.
Nu wordt er weer druk gewerkt aan
de voorraad brandhout die zo goed
als op is. Het wordt nu gezaagd en
gedroogd, de wind waait er lekker
doorheen, zodat er vanaf juni/juli
weer gekocht kan worden.
De toonzaal is gewoon geopend en
misschien leuk daar eens te kijken
voor een cadeautje voor uw Valentijn.
Er is ook weer ruimte voor nieuwe
deelnemers. Mensen met een psychische kwetsbaarheid worden uitgenodigd om een of meerdere dagdelen te komen besteden op Het
Helmgras. Er is een atelier om te
keramieken, kaarsen te maken en
een werkplaats voor houtbewerking.
Er zijn ook diverse tuinwerkzaamheden.
U vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75. Voor meer informatie:
kunt u bellen met 053-478 15 05 of
mailen met hethelmgras@hetnet.nl

Medisch pedicures de Posten
breiden activiteiten uit
De medisch pedicures van de
Posten breiden hun (eerstelijns)
activiteiten uit. Voortaan kunnen
ook inwoners van Stadsdeel Zuid
die met voetproblemen kampen
terecht in de professioneel ingerichte salon in de Posten (de Posten 135 in Enschede).

Wat doe jij met je tijd?

Eetsoos bij restaurant Pompidou

De Troefadoer: Kaart- en spelclub Stroinkslanden

Samen dingen doen
Els: “Ik zoek graag naar manieren om met mensen
in contact te komen om samen dingen te doen.
Gewoon gezellig. En ik dacht waarschijnlijk zijn er
nog wel meer mensen die deze gezelligheid zoeken.” Dat klopte, want iedere maandagmiddag
komen ongeveer 10 mensen bij elkaar. Els: “We
worden echt een groep. Ik noteer ook contactge-

gevens van de deelnemers, zodat we elkaar op
de hoogte kunnen houden van de plannen. Maar
vooral ook om even contact te zoeken als iemand
niet komt. Even laten weten dat die persoon wel
gemist is. Dat is belangrijk. Waarschijnlijk gaan
we op den duur ook een lief-en-leedpot maken.
Meer momenten
Op dit moment is de spelletjesmiddag in de
Stroinkslanden alleen nog op maandagmiddag.
Els: “Ik heb al van verschillende mensen gehoord
dat als het op een avond of later op de middag
zou zijn, ze ook willen komen. Daarom gaan we
proberen om op dinsdagmiddag om 13.30 uur en
donderdagavond om 19.30 uur een spelletjesclub
op te richten. Bovendien is er interesse om een
klaverjasgroep op te richten.”
Uitbreiden naar heel Zuid
Ook zijn er al plannen om uit te breiden met spel-

Specialistische voetbehandelingen
De medisch pedicures van de Posten houden zich bezig met de verzorging van voeten. De behandeling is
gericht op voet-, huid- en nagelaandoeningen, zoals bijvoorbeeld ingegroeide nagels, schimmelnagels,
en het verwijderen van likdoorns,
eelt en andere oneffenheden. Verder verrichten de medisch pedicures
voetonderzoek en adviseren zij over
het juiste schoeisel. Ook meten ze
ortheses of nagelbeugels aan, gericht op preventie en pijnvermindering.
Klanten kunnen met alle soorten risicovoeten terecht bij de medisch pedicures van de Posten. Recent bieden zij ook oncologische voetzorg
aan. Maar er hoeft geen medische
noodzaak te zijn voor een pedicurebehandeling. Die kan ook gewoon
als verwennerij dienen.
De medisch pedicures van de Posten werken nauw samen met de podotherapeuten van Voetencentrum
Wender en de orthopedisch schoentechnici van Kievit Schoenen.
Ook voor wijkbewoners
Niet alleen bewoners van de Posten,
maar ook inwoners van Stadsdeel
Zuid kunnen nu zonder verwijzing
een afspraak maken via telefoonnummer 053 4753753.
Voor de eerste behandeling geldt
een korting € 2,50.

Zolang de voorraad strekt,
en alleen bij Bruna Enschede Zuid.

Iedere maandagmiddag van 13:30-15:30 uur is er
in het Stroinkshuis een spelletjesmiddag. Els Nijenhuis kwam op het idee om een spelletjesmiddag te organiseren om mensen in de Zuidwijken
te verbinden. Gewoon gezellig bij elkaar komen
en spelletjes spelen. Meedoen is gratis en iedereen is welkom. Alleen de koffie en thee moeten
de deelnemers zelf betalen. Jeroen Wams van
SVEN vond deze spelletjesmiddag een goed initiatief. Daarom helpt SVEN graag om dit initiatief
te ondersteunen.
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De eetsoos begint weer. Welke 55+ eet weleens alleen en zou graag wat
meer samen met anderen willen eten. Altijd een vers bereide warme maaltijd
met een voorgerecht of een nagerecht. Er wordt heel divers gekookt. Koffie
of thee krijgt u ook en als u wilt nog even gezellig napraten. Wij zijn gestart
op woensdag 15 januari 2020.
U wordt verwacht tussen 11.30-12.00. We serveren de maaltijd om 12.00.
Elke woensdag zullen wij voor u koken alleen niet in de schoolvakantieperiode. De kosten voor de maaltijd bedraagt 6 euro per keer. Lijkt het u
leuk maar ook gezellig om bij ons te komen eten dan wordt u verwacht bij
restaurant Pompidou, Wesselerweg 13 op de bovenverdieping. Er is een
stoeltjeslift aanwezig.
U kunt zich tot 1 dag voor aanvang aanmelden bij: Ria van den Berg
06 452 51 532 of Ans Rebergen 053 433 24 39

letjesbijeenkomsten op andere plekken in Enschede Zuid. Initiatiefnemer in de Stroinkslanden
Els Nijenhuis heeft al contact gehad met Linda
Ludwig van de huiskamer in Helmerhoek: “We
zouden graag activiteiten in de Zuidwijken met
elkaar verbinden. Dan kunnen belangstellenden
in Zuid ook eens in bij activiteiten in de buurtwijk
kijken en wellicht is het wel mogelijk om competities tussen de wijken op te zetten. Graag komen
we in contact met soortgelijke initiatieven in de
Wesselerbrink en de Helmerhoek.”
Zin gekregen om ook spelletjes te komen spelen in het Stroinkshuis? Kom dan vrijblijvend op
maandagmiddag eens langs. Wilt u meer informatie of zou u op één van de andere momenten
mee willen doen? Of weet u van belangstelling
ergens anders in Enschede Zuid? Bel dan met
Els Nijenhuis: 06 511 55 395 of mail naar:
elsnijenhuis57@gmail.com.

Nationale Voorleesdagen: Voorlezen maakt je leuker!
Van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari 2020 vinden weer de jaarlijkse
Voorleesdagen plaats speciaal voor jonge kinderen, die nog niet zelf kunnen lezen. Want voorleestijd is kwaliteitstijd. Samen van een leuk verhaal genieten, mooie
prenten bekijken, lachen of praten met elkaar over het boek. Kinderen kunnen zo op
een veilige manier, op schoot bij een ouder of in de kring in de klas, kennismaken
met verhalen, emoties en gebeurtenissen. Voorlezen vergroot bovendien het taalgevoel, het tekstbegrip en het inlevingsvermogen van kinderen. Maar het is vooral
gezellig en leuk!

De Bibliotheek Enschede besteedt uitgebreid aandacht aan dit project. Hermien
Keppels, Hoofd Dienst Ondersteuning Onderwijs, vertelt: “Ieder jaar nodigen we alle
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Enschede uit om naar een voorstelling

te komen kijken. Met behulp van een subsidie van de gemeente kunnen we die
voorstelling gratis aanbieden. Daardoor is dit een ideale mogelijkheid om kinderen
in aanraking te laten komen met theater. De voorstellingen gaan allemaal over het
prentenboek van het jaar, maar ze zijn allemaal anders. Ook zijn de voorstellingen
interactief, zodat de kinderen en de juffen er echt bij betrokken worden.
Dit jaar worden de voorstellingen o.a. verzorgd door Poppentheater Kletskous en
door Katiuscia Principato uit Enschede. Om de voorstellingen echt bijzonder te maken, zorgt zorgboerderij ‘De Viermarken’ ieder jaar voor koekjes speciaal in het
thema van het boek. Na afloop van de voorstelling krijgen de kinderen namelijk
allemaal limonade en een koekje.
De Nationale Voorleesdagen zijn bovendien een goed project om aan boekpromotie
te doen en om ouders te betrekken bij het (voor)lezen. In de bibliotheek verkopen
we ook de miniversie van het prentenboek voor €5,25. Veel ouders kopen na de
voorstelling gelijk een boekje om thuis verder te gaan met het verhaal. De kinderen
krijgen bovendien allemaal een vingerpopje van de hoofdpersoon.”
Dit jaar is ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar het prentenboek van het jaar. Eend is
mopperig, want haar vijver is opgedroogd en ze denkt dat niemand met haar wil
spelen. Verschillende dieren stellen leuke dingen voor, maar Eend wil niks. En dan
wordt ze ook nog achtervolgt door een grote donkere wolk…
Hermien Keppels: “Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Tijdens
de Nationale Voorleesdagen krijgen ze als cadeautje een vingerpopje van Moppereend. Die actie geldt in iedere vestiging, dus ook in de Bibliotheek Zuid!”
Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs bij de Bibliotheek Enschede, filiaal Zuid
aan de Wesselernering 46 bij Winkelcentrum Enschede Zuid. Of kijk op www.bibliotheekenschede.nl voor meer informatie.
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Column: Wijkverhalen

Vers en meer keus

advertorial

U kunt overal gratis parkeren
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Zo in de kerstperiode, maar vooral
tijdens de kerstvakantie vind ik het
altijd heel gezellig in het Winkelcentrum Enschede Zuid. Ik hou van een
volle parkeerplaats, fietsen her en
der, opstoppingen voor de kassa’s,
gratis proeverijen en kerstmuziek
overal. Het is een tijd van gezelligheid en dat merk je ook in de wijken.
Mensen zoeken elkaar op. Kerstmarkten op school, een actie bij de
sportclub, het jaarlijkse klaverjassen van mijn opa in het buurthuis.
Ik vind het een speciale tijd. Maar
nu is het nieuwe jaar aangebroken.
En die eerste tijd staat nog bol van
de nieuwjaarsborrels of -ontbijten.
In ieder geval vliegen
de wensen je om de
oren en dat geeft mij
energie. Onze buurman wenste mij ‘de
ALLERbeste
wensen’, leuk om te horen al die betrokkenheid bij elkaar. 2020
Is het eerste jaar voor
mij dat ik geen goede
voornemens heb. Normaal gesproken som ik de een na de ander op.
Ik ben zogezegd ‘een ambitieus tiepje’. Ik vind het voor mijzelf bijzonder
dat ik geen eisen aan mezelf stel.
Ja, ho, dat doe ik altijd wel, maar
nu maak ik ze niet officieel aan het
begin van het jaar. En dat terwijl ik
sinds mijn stageperiode bij Alifa me
toch veel bewuster ben geworden
van dingen. Vooral bijvoorbeeld van
de eenzaamheid van mensen. Nu is
dat toch wel steeds meer een thema in Nederland, maar ik zie het zelf

ook directer. Het kan nog zo gezellig
zijn in het winkelcentrum, ik kom er
ook allerlei mensen tegen, maar ik
weet dat er veel mensen zijn die met
kerst en Oud & Nieuw gewoon thuiszitten. Alleen, of met z’n tweeën. All
you need is love kijken, biefstukje in
de pan. Op kerstochtend koffiedrinken met een van de kinderen. En
op oudjaarsavond, tja, wat doen je
dan? Meer dan ooit realiseer ik me
dat er veel mensen alleen zitten te
kijken. En dan duren dagen lang.
Langer dan in de rest van het jaar.
Waar bij mij de tijd voorbij vliegt,
kruipt die voor sommige anderen. Ik
zou daar een goed voornemen voor
mijzelf voor willen bedenken: hoe kan ik
anderen minder eenzaam maken? Hoe
houden we die nieuwjaarswensen voor elkaar vast? Hoe zien
we ons eigen aandeel daarin? Bij Alifa
draait het allemaal
om verbinding met elkaar, met de mensen in de wijken.
We organiseren activiteiten, maken
contact in leuke gesprekken en binden mensen aan elkaar of andere
organisaties. Met deze stage kan ik
mijn steentje bijdragen aan minder
eenzaamheid en dan is die kerstperiode die er aan het einde van 2020
weer aan zit te komen, hopelijk voor
meer mensen ook echt gezellig. Of
het een voornemen is of niet, ik ga
er mee aan de slag.
Sofie, stagiaire bij Alifa

Meer groen in Overijssel

Steun aan kleine natuurprojecten: insectenweide of nestkasten?
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel houdt van groen en wil vanaf 1
januari 2020 natuurinitiatieven stimuleren. Dit is mogelijk dankzij een nieuw
Fonds, de Regeling Kleine Natuurprojecten.
Deze laagdrempelige regeling is bestemd voor vrijwilligers die meer groen
in de provincie Overijssel brengen. Zij

kunnen een bijdrage aanvragen voor
een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarin de natuur centraal
staat. Hieronder vallen ook nestkasten
en onderzoeksmaterialen als nachtkijkers en bewegingscamera’s. De maximale bijdrage is € 750 per project. Meer
informatie:
www.cultuurfonds.nl/overijssel

Nieuws uit Ontmoetingspark
Zuid

Allereerst natuurlijk voor iedereen
een gelukkig en gezond 2020 toegewenst.
In de komende maanden wil ik u
graag informeren over alle nieuwe
ontwikkelingen en activiteiten op
ons Ontmoetingspark Zuid aan de
Geessinkweg. Het lijkt rustig in deze
periode van de winterstop, maar
niets is minder waar. Onze teams
zijn weer in training voor de tweede
competitiehelft, de oliebollenkraam
zijn op. We hebben net een drukbezochte nieuwjaarsreceptie achter de
rug waar we een aantal vrijwilligers
nog een extra in het zonnetje gezet
hebben. Frank Even is gekozen tot
Victoriaan van het jaar, onze eigen
onderhoudsploeg samen met het
team Zaterdag 3 zijn benoemd tot
team van het jaar voor hun grote inzet binnen onze vereniging.
In deze eerste aflevering wil ik het
eerst graag hebben over het begrip
vereniging, een vereniging is volgens de wet een verzameling van
mensen die zich met een bepaald
doel of doelen heeft georganiseerd.
Een vereniging is in Nederland maar
ook in Europa een unieke vorm, samen met elkaar zorgen we veelal op
vrijwillige basis voor elkaar.
En dat is nu net wat we willen zijn
met ons ontmoetingspark. We zijn
niet alleen meer een voetbalvereniging (dit blijft natuurlijk wel onze

Vrijwilligerswerk bij de Posten maakt gelukkig
Bij de Posten zijn ongeveer 320
vrijwilligers werkzaam. Zij zijn onmisbaar bij de ondersteuning en

worden. En zolang als ik kan blijf
ik me inzetten voor Stroinkshuis
en mogen ze best mijn tuin wel
blijven doen, Onder het motto
“voor wat hoort wat” aldus Jenny
Schonewille.

Stroinkshuis
Het Stroink 64, 7542 GT Enschede
Telefoon: 053 – 4757460
info@stroinkshuis.nl

aandacht die bijdraagt aan het welzijn van bewoners en klanten. Anne
Wilderink en Frieda van der Meij zijn
beiden coördinator vrijwilligerswerk
en leiden de activiteiten in goede
banen. In gesprek met Anne Wilderink:
Hoe bepaal je wie je waarvoor inzet?
“We hebben eigenlijk altijd vrijwilligersvacatures. Die publiceren we
op onze website. Daar kunnen belangstellenden lezen voor welke
activiteiten en welke dagdelen we
vrijwilligers zoeken. Op dit moment
hebben we bijvoorbeeld een vacature voor vrijwilligers die met bewoners van de Posten willen ontbijten
in de Brink, dat is het restaurant van
de Posten.
Naast de vrijwilligersvacatures ko-

men we ook graag in gesprek met
mensen die zelf ideeën hebben, bijvoorbeeld over het inzetten van hun
eigen vaardigheden en competenties op dagen of dagdelen die hen
uitkomen. Vrijwilligerswerk kan een
mooie manier zijn voor mensen om
(weer) in het arbeidsproces te komen, werkervaring op te doen of een
gat in je CV te voorkomen. Ook het
leren kennen van nieuwe mensen,
het netwerk vergroten en het behouden of opbouwen van een dag- of
weekritme zijn goede redenen om
vrijwilligerswerk te doen. En actief
blijven natuurlijk. Van de vrijwilligers
die zich al bij de Posten inzetten
hoor ik vaak dat ze willen bijdragen
aan het welzijn van de cliënten van
de Posten. Maar ook dat zij er zelf
voldoening uit halen. Het biedt hen
afwisseling, leuke contacten en ge-

oorsprong) maar we hebben ook
leden die met elkaar een biljartclub,
een dartclub, een Walking Football
club, een jeu-de-boulesclub, een
loopgroep en een bootcampgroep
hebben.
We bieden een grote groep vrijwilligers de mogelijkheid om samen
contact te onderhouden tijdens hun
werkzaamheden. We zijn onderdak
voor de entree-opleiding van het
ROC, bieden de mogelijkheid om te
vergaderen aan diverse groepen uit
onze buurten in Zuid Enschede. We
zorgen het hele jaar door, vijf dagen
in de week met ons concept Thuis@
voor de opvang na schooltijd van
een groep van 40 kinderen uit de
buurt.
We zijn dus heel veel meer dan een
gewone voetbalvereniging, alles is
er op gericht om elkaar in de buurt te
ontmoeten om samen te sporten, te
bewegen, te werken aan de conditie of gewoon om even bij te praten.
Een echte vereniging dus met een
doelstelling die veel verder gaat dan
alleen een potje voetbal.
Om dit allemaal te kunnen doen
hebben we ideeën en mensen nodig. Ik zou iedereen willen vragen
om te komen met ideeën voor activiteiten, van alles is mogelijk op en in
onze accommodatie.
We zoeken natuurlijk ook steeds
mensen uit de buurt die willen biljarten (overdag of ’s avonds) sporten,
helpen in het keukentje of achter de
bar, mensen die willen helpen met
onderhoud van het complex.
Neem contact op met onze ontmoetingsclustermanager Martijn Koop
(ontmoetingsclustermanager@victoria28.nl) of met voorzitter@victoria28.nl. Of kom gewoon langs aan
de Geessinkweg
Gerard Tenniglo,
voorzitter vv Victoria”28

zelligheid. De sfeer bij de Posten
maakt dat zij hier graag komen.
Vrijwilligerswerk maakt gelukkig
En wist je trouwens dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken
dat je inzetten voor je medemens
gelukkig maakt? Als vrijwilliger hoor
je vaak “Wat fijn dat je er bent”. Dat
zijn toch geluksmomentjes?!”
Meer informatie
Belangstellenden voor vrijwilligersactiviteiten kunnen contact opnemen
met Frieda van der Meij, fvandermeij@deposten.nl, via telefoon 053
- 4 753 753 of Anne Wilderink, awilderink@deposten.nl, telefoon  06
-30626518. De actuele vrijwilligersvacatures zijn te vinden op www.deposten.nl/vacatures-vrijwilligers
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De Brink:
restaurant voor de hele wijk

Reset jezelf: word gelukkig,
eet lekker en val af
Hoe zou het voor je zijn als je
gewoon zeker weet dat je goed
voor jezelf en je lichaam zorgt?
Dat de weegschaalcijfers niet
bepalen hoe jij je voelt?

Waarom mij als persoonlijke
coach?

• Met een stok achter de deur
gaat het makkelijker
• Je bent gevoelig voor de
stemming van anderen -> er
zijn andere manieren om je
beter te voelen dan veel te
gaan eten.

• Door lekker en gezond te eten
pak jij de balans
Reset nu je energiebalans.

Frisse start in het nieuwe jaar
Met gewone voeding en gebruik makend van je onbewuste
werk je zelf aan een gezonder
en fitter leven.

Lekker eten en afvallen gaan samen. Jouw geluk zit van binnen.
Meer weten?

Bel mij nu

Boekelose Stoomblekerij 172

(06) 22 85 31 92

www.jessicavanraalte.nl

FYSIOHOLLAND

actief met
artrose
Artrose is de meest voorkomende aandoening aan het houdings- en
bewegingsapparaat. Door artrose gaat de kwaliteit van het kraakbeen
in een gewricht achteruit, wordt het onderliggende bot aangetast en
kunnen de spieren rondom het gewricht zwakker worden. Typische
klachten hierbij zijn pijn, (start)stijfheid, gewrichtsontsteking,
instabiliteit en spierzwakte.
Artrose is een chronische en
progressieve aandoening. Toch kun
je door op de juiste manier met je
klachten om te gaan het erger
worden van de klachten voorkomen
of zelfs de klachten laten afnemen.
Fysiotherapie kan hierbij helpen; uit
onderzoek blijkt dat oefentherapie
kan helpen bij het verminderen van
pijn en verbeteren van de soepelheid
van gewrichten. Door middel van
oefentherapie gericht op o.a.
soepelheid, coördinatie en
spierkracht kan een ander
beweegpatroon aangeleerd worden,
dat klachten in het dagelijks leven
kan doen afnemen.

FysioHolland Twente biedt naast de
reguliere fysiotherapie bij artrose het
e-Exercise programma aan. Het
programma is een combinatie van
reguliere fysiotherapie op de praktijk
en een online programma met
beweegopdrachten, oefeningen en
informatie over de klachten en
zelfmanagement. Op deze manier
kun je zelf thuis ook actief aan het
herstel werken!

De eerste twaalf behandelingen
fysiotherapie bij knie- en
heupartrose worden vergoed
vanuit de basisverzekering.

Meer weten?
Kijk op www.fysioholland.nl/fysiotherapie-enschede,
bel (053) 477 32 44 of stuur een e-mail naar twente@fysioholland.nl.



FysioHolland brengt je beter in beweging.

Restaurant De Brink is het bruisend hart van woonzorgorganisatie
de Posten. Niet alleen bewoners van de Posten kunnen hier terecht.
Ook wijkbewoners kunnen er gebruik van maken. Zij zijn dagelijks
welkom in een gezellige en gastvrije ambiance voor een kop koffie,
lekkere lunch of gezellige borrel. En tussen 12.00 - 13.30 uur en
17.00 - 18.30 uur wordt dagelijks een vers bereide warme maaltijd
geserveerd in het restaurant aan de Posten 135 in Enschede. Er is
elke dag een keuzemenu, waarbij gasten ter plekke kunnen kiezen
uit 2 soorten soep, groente, aardappelgerecht en vlees.
De kosten voor een maaltijd zijn:
Soep: € 1,30
Hoofdgerecht: € 6,50
Nagerecht: € 1,10
Regelmatige bezoekers kunnen met een spaarkaart sparen voor
een gratis hoofdgerecht. Op de website van de Posten (www.deposten.nl/weekmenu-de-brink) is elke week te zien wat er op het menu
staat. Daar kunt u zich ook aanmelden om wekelijks het weekmenu
via de mail te ontvangen.
Bezorging
Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar De Brink te komen? Het
is ook mogelijk om een warme maaltijd thuis te laten bezorgen als u
in de Wesselerbrink woont. Dit kan dagelijks tussen 12.00 en 12.30
uur.
Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met het team van restaurant
De Brink, via 053 - 4753 764 of debrink@deposten.nl.
Aankomende week op het menu:
Maandag 27 januari
soep keuze, kipbraadlapje / sucadelapje, romanobonen/ spruiten
aardappelpuree / gekookte aardappelen, dessert keuze
Dinsdag 28 januari
soep keuze, macaroni schotel met geraspte kaas / varkenssaucijs
gemengde rauwkost salade / rode kool, gekookte aardappelen,
dessert keuze
Woensdag 29 januari
soep keuze, houthakkers steak, prei à la crème / gekookte aardappelen, of bami compleet, Vietnamese loempia’s met zoetzure saus
rauwkost / kroepoek, dessert keuze
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ANWB Automaatje in Enschede
Start
In 2016 hoorden wij van Alifa Welzijn Senioren voor het eerst iets
over AutoMaatje van de ANWB.
Bij de Burenhulpdienst vervoerden wij wel eens een senior maar
we merkten dat de vraag steeds
groter werd. Vandaar dat wij ons
hadden aangemeld bij de ANWB
als belangstellende gemeente. Wij gingen in juli 2018 met
25 chauffeurs van start en elke
maand verdubbelde het aantal
deelnemers en ritten.
Effect
AutoMaatje speelt in op een grote vraag van veel mensen. Vervoer met uitstekende service.
Onze vrijwilligers hebben iets
wat veel beroepschauffeurs niet
hebben en dat is tijd. Zij blijven
rustig wachten als iemand naar
een brillenwinkel moet en als het
nodig is loopt de chauffeur mee
en biedt de nodige ondersteuning. De vrijwilligerchauffeurs
gaan op verzoek mee in het ziekenhuis en steeds vaker gaan
chauffeurs mee de spreekkamer
in om te luisteren wat er gezegd
wordt. Deze chauffeurs hebben
een medische achtergrond en zij
kunnen na afloop rustig uitleggen
wat er gezegd is. Er zijn ook mensen die nodig nieuwe schoenen
moeten hebben maar ze kunnen
niet bij een winkel komen, dan is
het leuk dat de (vaak vrouwelijke)

chauffeur meegaat om te winkelen.
Eenzaamheid
Eenzaamheid staat volop in de
belangstelling. Het vreemde is
hoeveel mensen er zijn die niet
eenzaam zouden hoeven te zijn,
maar ze kunnen niet naar een
activiteit of naar een familielid
omdat ze er gewoonweg niet
kunnen komen. Ze komen niet in
aanmerking voor een Regiotaxipas en de bushalte is te ver weg.
Ons team
Inmiddels hebben wij een team
van 65 chauffeurs, 8 ritbemiddelaars en 4 intakers. Zij verzorgen
de ruim 300 leden van AutoMaa
tje. Dit jaar hebben wij meer dan
4200 ritten verricht. Aangezien
wij voor automaatje geen subsidie krijgen, hebben wij een stop
gezet op nieuwe klanten. Waarschijnlijk betreft het een tijdelijke
stop en belangstellenden kunnen
zich altijd op een wachtlijst laten
zetten.
ANWB-AutoMaatje is een dienst
van Alifa Welzijn Senioren, Pathmossingel 200, 7513 CM Enschede. Tel. 053 432 01 22
Voor meer informatie of andere
diensten van Alifa Welzijn Senioren kijk op www.alifawelzijnsenioren.nl
Mail: automaatje@alifa.nl

Donderdag 30 januari
soep keuze, beenhammetje / kipshaslick, snijbonen / doperwten
gekookte aardappelen / gebakken aardappelen, komkommersalade,
dessert keuze
Vrijdag 31 januari
soep keuze, riblapje / spinazie à la crème, gekookte aardappelen, of
wrap met gehakt, rauwkost / rijst met saus, dessert keuze
Zaterdag 1 februari
soep keuze, zuurkoolschotel, of kippenpoot / bloemkool / gekookte
aardappelen, appelmoes, dessert keuze
Zondag 2 februari
soep keuze, schouderkarbonade / runderrollade, witlof / ratatouille
gekookte krielaardappelen / gefrituurde aardappel, dessert keuze

De redactie belde met Willem Gortemulder,
chauffeur bij Automaatje die op dat moment net
op stap is: “ja, ik ben met veel plezier chauffeur
bij Automaatje. Deze klus is op m’n lijf geschreven. Ik ben gepensioneerd maar kan niet stilzitten en dit kwam ik tegen. Ik ben lekker op weg
zo! Ik ben de ideale buurman. En ben absoluut
niet zomaar een taxichauffeur: ik loop met tassen te zeulen, zet de rollator in de schuur en ik
wacht op de mensen als ze een afspraak hebben of boodschappen doen. Een vreselijk leuke en dankbare klus, hoe moeten die mensen
anders ergens naar toe gaan, of van A naar B
komen? En met zoveel persoonlijke aandacht?
Wij dragen bij aan de mobiliteit van mensen.”
Op de achtergrond roept een tevreden mevrouw
B.: “Willem is onmisbaar!”

Dreamfactory: We willen dromen uit laten komen!
Vandaag neemt uw redacteur een kijkje bij de Dreamfactory, de kringloopwinkel bij Mediant aan de Broekheurnering 1050. De winkel staat vol met
rekken met kleding, kasten met serviesgoed en er is een kappersstoel. We
zitten met z’n vieren in een kring om een salontafel. Op de tafel ligt het
‘Dromenboek’. Op de achtergrond werkt vrijwilliger Veronique ijverig door.
Vrijwilliger Miranda bekijkt nieuwsgierig de stapel stropdassen die net zijn
binnengekomen. Jacqueline heeft een kappersschort om en vertelt: “Ik wilde
graag een kringloopwinkel beginnen en ik wilde haar knippen. Ik heb vroeger
geleerd om kapper te worden en dat wilde ik graag weer doen. In het begin
deed ik veel met de kleding. Ik vind het leuk om alles op kleur te sorteren,
maar nu ben ik hier elke middag als kapper.”

vrijwilligers samenwerken met cliënten van Mediant. Er is van alles te doen,
van bijvoorbeeld het wassen van de binnengekomen kleding tot opruimen
of zelfs personeelsadministratie. Zo kunnen veel mensen hier iets doen. We
houden onze prijzen laag. We willen vooral toegankelijk zijn voor de cliënten
en het personeel hier op het terrein. Maar ook mensen uit de buurt, vooral
die met een kleine beurs zijn van harte welkom.” “Ja, alle kleding kost bijvoorbeeld €1 per stuk, zodat iedereen eens iets nieuws kan kopen,” vult Miranda aan. “Ik werk hier als vrijwilliger en ik vind het ontzettend leuk. Vooral
het spullen uitzoeken die binnenkomen, vind ik geweldig. Het is net of je in
een doos bij oma op zolder mag neuzen! Wat ook goed is om te merken is
dat mensen uit de Helmerhoek ook steeds vaker hier naartoe komen.”

Hans Poelert, begeleider vanuit Mediant, vertelt: “We vonden het idee van
Jacqueline erg leuk. We zoeken altijd naar nieuwe vormen van dagbesteding voor onze cliënten. Ook willen we graag gehoor geven aan wensen
of dromen van de cliënten. Zo ontstond de Dreamfactory. Een plek waar

Hans wijst naar het ‘Dromenboek’: “In dit boek mogen alle cliënten hun dromen en wensen opschrijven. Wij gaan dan kijken of we die uit kunnen laten komen. Doordat we met de winkel geld verdienen, hebben we daar nu
ook wat middelen voor. Niet alles kan, maar zo kon laatst iemand naar het
Kerstcircus. Maar er is ook iemand naar BZN
geweest.” Jacqueline: “Ik heb hier nu een
kapsalon. Iedereen is welkom, maar vooral de cliënten van Mediant. Ik wil geen concurrentie zijn van kappers in de wijk. Ik kan
hier ook alleen maar knippen, niet wassen of
verven. Maar voor weinig geld kan ik mensen
wel weer mooi haar geven.”

K i nder p a g i n a
de Stroinkslander
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OBS Het Vastert

Vastertlanden 167, 7542 LR Enschede, www.obsvastert.nl, tel: 053-478 38 18, mail: info@obsvastert.nl

Geluk

Het team van OBS Het
Vastert wenst alle ouders en
kinderen een gelukkig 2020 toe
met veel geluk, blijheid, succes,
welvaart en voorspoed!

De Dreamfactory op het terrein van de Helmerzijde is ontstaan uit een droom, biedt
mensen een kans om bezig te zijn, om verder
te dromen en om dromen van anderen uit te
laten komen. Dus wat wil je nog meer?
De Dreamfactory is elke werkdag van open
van 10:00-12:00 uur en van 14:00-16:00 uur.

Nieuwe herkenbare communicatie van
de gemeente

De Gemeente Enschede heeft een stadsdeelagenda voor een
periode van vier jaar
(2018-2022)
vastgesteld. Dit document is in
samenspraak met partners uit het stadsdeel,
waaronder bewoners en
organisaties tot stand
gekomen. Wij vinden
het belangrijk dat een
ieder geïnformeerd en
meegenomen wordt in
de behaalde resultaten
uit de Stadsdeelagenda
waar het jaarlijkse ambitiedocument ofwel de
plannen onderdeel van
uitmaakt.

Exploring-Lab:
The game is on
Tetem heeft een gratis toegankelijk Exploring-Lab waarin jong en oud allerlei leuke en
innovatieve maakopdrachten en experimenten
kan komen uitproberen.

DE

AGENDA
VAN

ZUID

& AGNES
EN TON

Voor bewoners maar
ook organisaties en ondernemers is het lastig
om een goed beeld te
krijgen van de doelen
waar we aan werken en
de resultaten die we behalen. Voor ons blijft het
een uitdaging om de resultaten op een passende en levendige manier
te laten zien. In 2020
willen wij oa bewoners
nog beter bereiken dan
nu. Dit doen we door
behaalde resultaten op
een pakkende manier
te communiceren en er
beeld aan te geven. We
zoeken in de nieuwe communicatiestijl naar verbinding, stellen daarbij bewoners centraal en maken resultaten concreet! In de nieuwe communicatiestijl krijgen de mensen (inwoners, partners en overheid) die
achter de schermen hard werken aan een leefbare wijk, een gezicht! Tijdens de nieuwjaarsreceptie op
dinsdag 7 januari jl. hebben alle aanwezigen al een voorproefje gehad.

“Wijkcentrum
gereed! Nu
volop aandacht
voor sport, spel
en ontmoeten!”

enschede.nl/zuid

Dit jaar wordt de omgeving van De Magneet aangepakt. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor
zijn al gestart. In aansluiting op wat ik hiervoor aangaf, hebben we de mensen die hier achter de schermen hard aan werken, zichtbaar gemaakt.		
Zarina Dihal, wijkregisseur Wesselerbrink
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Finaledag
Kids4
Twente
OBS Het Vastert heeft dit jaar
ook weer mee gedaan met
Kids4Twente. Dit jaar was het
een spannend avontuur over
stroomkringen, energieopwekking en duurzaamheid. Negen
leerlingen uit de groepen 7 en
8 zijn vrijdag 22 november naar
de finaledag van Kids4Twente geweest . Tijdens de kickoff
leerden deze leerlingen alles
wat er nodig is om beweging om
te zetten in energie. Met een kist
vol materialen werd er gewerkt
aan een windmolen en waterrad. De uitdaging was: hoe wek
je met kritisch denken, creatieve
ideeën en samen brainstormen
meer energie op? Deze energie hadden ze nodig om op de
finaledag genoeg energie op te
wekken om een geheimzinnig
apparaat te activeren.

Het Exploring-Lab is gratis toegankelijk en
elke middag geopend, en bij elke nieuwe tentoonstelling is er een nieuwe opdracht.
Ontwerp in aansluiting op de tentoonstelling
Should I Stay Or Should I Go een game in de
virtuele wereld met behulp van het programma
CoSpaces. Creëer, loop rond en ontdek hoe
je op een speelse manier middels een game
mensen en werelden met elkaar kunt verbinden.
In het Exploring-Lab worden technieken en
processen die een centrale rol spelen in de
tentoonstelling uitgelicht en omgezet in een
inloopworkshop op beginners en gevorderden
niveau. Tetem’s Exploring-Lab is dagelijks geopend van 13.30-16.30 uur.
U vindt Tetem aan de Stroinksbleekweg 16 op
Roombeek.

Nieuwsgierigheid
OBS
Het Vastert
Het team van OBS Het Vastert is
het erover eens dat nieuwsgierigheid belangrijk is voor het leren. Wij
geloven dat we nieuwsgierigheid in
de basis moeten stimuleren als een
houding: een verzameling van positieve overtuigingen van leerlingen
over het belang van verwondering
en het stellen van verschillende
nieuwsgierige vragen over de lesstof in de klas. Leerkrachten spelen
een essentiële rol bij het aanmoedigen van verwondering en nieuwsgierigheid in de klas. Nieuwsgierige leerkrachten broeden namelijk
nieuwsgierige leerlingen. Een uitdaging voor dit schooljaar is dat wij
het nieuwsgierige gedrag van leerlingen opmerken en hier positieve
aandacht aan schenken. Wij dagen
onze leerlingen met onderzoeksopdrachten uit waar meerdere alternatieve antwoorden of oplossingen
voor mogelijk zijn. Wij bespreken
met onze kinderen opvattingen over
‘nieuwsgierig zijn’ tijdens de les en
stellen hier positieve opvattingen
tegenover.

Leerlingen uit groep 7
en 8 aan het werk bij
Sheltersuit

In de maand december hebben leerlingen uit de groepen 7 en 8 gewerkt bij de stichting “Sheltersuit”. Zij deden dit omdat ze de stichting
graag wilden helpen zodat ze nog meer Sheltersuits kunnen maken.
Een Sheltersuit is een water- en winddichte jas die getransformeerd kan
worden tot slaapzak. De stichting maakt deze pakken, deelt deze uit
aan mensen in nood omdat zij vinden dat iedereen warmte, bescherming en waardigheid verdient. Wereldwijd slapen er miljoenen mensen
noodgedwongen op straat. Armoede, psychische problemen, plotseling
verlies van werk, natuurrampen en oorlogen zijn de meest voorkomende
oorzaken van dakloosheid. Alleen al in Nederland zijn meer dan 30.000
mensen noodgedwongen op straat beland. Om Sheltersuits te kunnen
blijven maken is de stichting afhankelijk van donaties en hulp. Door het
enthousiasme en de goede samenwerking hebben de leerlingen een
bijdrage geleverd aan de missie van “Sheltersuit”: samen de wereld warmer maken en mensen eerlijke kansen geven. Top gedaan! Meer weten
over deze stichting: www.sheltersuit.com

BENU Apotheek Stroinkslanden

ADRESSENLIJST
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de Stroinkslander
De geschiedenis
van Enschede paneel 7:
De strijd voor betere arbeids- en leefomstandigheden en sociale
voorzieningen, deel 1

Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982
Winkelvereniging Stroinkslanden
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220
Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460
Wijkagent (Stroinkhuis)
Nihat Kösk
Tel. 0900-8844
Spreekuur: ma 13.30 - 14.30 uur
TMZ Wijkkamer Stroinkhuis
Het Stroink 64
HUISARTSEN
• Huispraktijk de Roo
Veldhoflanden 87
Tel. 053 4768992
• J.G. Knobben
Veldhoflanden 93
Tel. 053 4773881
• Huisartsenpraktijk Saado
Veldhoflanden 88
Tel. 053 4763643

Met ruim 3,4 miljoen klanten en 3.500 medewerkers is BENU één van de toonaangevende
zorgverleners van Nederland. Door kennisuitwisseling, moderne oplossingen en samenwerking met artsen, verpleegkundigen en andere specialisten, maken wij zorg slimmer, persoonlijker en toegankelijker.

De Benu apotheek is elke werkdag geopend van 08.00 tot 18.00 uur. In het weekend gesloten.

FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
Tel. 053 4766339

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

Robert van Dijk

Fotogroep Stroink

“In november hebben wij een workshop gevolgd met als thema food fotografie. Wat wij die avond hebben geleerd, hebben
wij in december in praktijk gebracht als thuisopdracht. Met
deze drie mooie foto’s als resultaat.

René Haghuis

Er waren tijden dat er 84 uur per week
werd gewerkt, 6 x 14 uur.
De strijd voor een 8-urige werkdag

Ineke van Voorst

WIlt u ook in de adressenlijst laat ons
dat dan even weten via
info@bbproductions.nl

Colofon

De wijkkrant verschijnt elke derde hele
week van de maand, in een oplage van
5000
Uitgave: Uitgever, hoofdredactie, interviews en advertenties: Bert Bennink, tel.
06 26 90 05 87, info@bbproductions.nl
Vormgeving, interviews en advertenties: 
Jet Broekstra
Interviews en redactie: Marijke Kerkhof

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Jet
Broekstra, Marijke Kerkhof, Bert Bennink
Afhaalpunten wijkkranten:
Wijkcentrum ‘t Stroink, WC Stroinkslanden, Primera, Tankstation WC Stroink,
Vishandel Keizer
Klachten betreffende verspreiding:
Twente Huis aan Huis via telefoon: 0743030271 of email: contact@brinkpraat.nl
o.v.v. straat en huisnummer

De A.N.D.B., De was de verreweg belangrijkste vakbond van de voornamelijk
joodse diamantbewerkers in Amsterdam. De bond werd opgericht in 1894
door onder meer Henri Polak (18681940) en Jan van Zutphen (1863-1958).
Hij beleefde zijn gloriejaren in de periode tot de Eerste Wereldoorlog, tevens
de grootste bloeitijd van de diamantindustrie in Amsterdam. Het was de eerste
grote goed georganiseerde vakbond in
Nederland, een tijd lang was het zelfs
de grootste bond van het gehele land.
De aanpak en organisatiewijze van dit
nieuwe type vakbond heeft daardoor
grote invloed gehad op de rond 1900
opkomende ‘moderne’ vakbeweging in
Nederland en op de koers van het in
1905 opgerichte Nederlands Verbond
van Vakverenigingen (NVV), de voorloper van de huidige FNV.

De jaren twintig

De gulle minister

De Armoede

Een affiche van Jordaan

DIERENARTS
• Dierenartsen Frowijn en Vermeulen
Zunabrink 202
Tel. 053 4780520
SCOUTING
• Vaandrig Leppink Groep
Erve ’t Stroink
Stroinksweg 83-85
Enschede(-zuid)
www.vaandrigleppinkgroep.nl

De strijd van de arbeiders voor een
8-urige werkdag.

Het kapitalisme (vriendelijk): “Och toe,
neem me die dingetjes af, dat ik mijn natuur wat beter kan uitleven?”
De wet van 1923 zal na een adres van
de werkgeverszijde weer aan de achturendag knagen. De 45-urige werkweek
wordt zo nodig toegestaan. De vrije zaterdagmiddag komt pas tot geldigheid
met de welvaartsgolf van na de tweede
wereldoorlog. Moet de tijger van het kapitalisme zijn boeien weer verliezen?

www.stroinkslandenapotheek.nl

APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577

THUISZORG
• J.A.J. Hannink-Monnikhof
Weeminklanden 13
Tel. 053 4331297
• Het Veldhof – Woonzorg Nederland
Vasterlanden 1-59
Tel. 088 9210330

Tekening van Jordaan

Bij BENU kunt u terecht voor advies, medicijnen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Ook online kunt u 24 uur per dag gebruik maken van een aantal services. Bestel
eenvoudig uw medische hulpmiddelen online voor o.a. diabetes, incontinentie, medische
voeding, stoma- en wondzorg. Of regel met gemak online uw herhaalmedicijnen. Kijk voor
meer informatie over BENU op: www.benuzorg.nl

TANDARTSEN
• Tandartspraktijk SB Brager BV
Veldhoflanden 89-91
Tel. 053 4768191
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WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

Als de N.V.V. (Nederlands Verbond van
Vakverenigingen) één jaar oud is neemt
het, met de S.D.A.P. (Sociaaldemocratische Arbeiderspartij), de achturen-leus
van eerdere datum over en het treft
mooi:
Één etmaal telt drie keer acht uren.
In Nederland had onder meer de sociaaldemocratische SDAP de achturige
werkdag als politieke eis. In 1911 werd
er in Nederland gedemonstreerd ter
gelegenheid van de invoering. In 1919
diende de toenmalige Nederlandse minister van Arbeid, Piet Aalberse, de wet
aangaande achturige werkdag in. De
wet werd op 11 juli 1919 aangenomen.
In 1911 bij de A.N.D.B., (Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond) begon de victorie.
De achturendag werd met versierde
fabrieken en een verlicht gebouw ingehaald.

De armoede was nooit ver weg van het
arbeiders lot: krotten en sloppen om in
te wonen…

Het Dilemma

“Hij zou misschien nog leven, als hij niet
zo hard had moeten werken. Maar als hij
niet zo hard had gewerkt, had hij niet
kunnen leven”. Ziekte en dood zijn het
lot van hen die zich uitsloven.

De blijde avond
Ze hebben wel wat anders aan het
hoofd! Tekening van Funke Kuppe.
De regering blijft naar de vlootplannen
kijken. Het lijden der werklozen ontgaat
haar.

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 5 februari 2020

U leest deze pagina
per kolom van boven
naar beneden van
links naar rechts.

De volgende krant verschijnt op:
donderdag 20 februari 2020
Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl

Volgende maand
deel 2.
De strijd voor een 8-urige werkdag was
jarenlang een internationale strijd.

Tekening van Willem van Schaik
“Moeder, waarom komt Sint-Nicolaas
niet bij ons...?” Voortdurend keert het
thema van de arbeidsellende terug. De
slordige lijnen van Van Schaik drukken
extra sterk de uitzichtloosheid uit.
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