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ving wegens ziekte voor werknemers met een
vast overeengekomen loon van maximaal omgerekend fl. 618,80 per jaar. Nadat deze verzekeringsgrens een aantal malen was verhoogd
werd in 1947 de maximale uitkeringsduur gesteld op 52 weken. In 1969 werd de grens bij de
invoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) afgeschaft.

Met een paar ferme rukken aan een touw onthulden wethouder
Arjan Kampman en winkelier Kees Kroezen op woensdag 15
januari jl. een groot bouwbord op de hoek van de Zuid Esmarkerrondweg en de Knalhutteweg. Ze gaven daarmee het formele
startsein voor de grootschalige renovatie en uitbreiding van winkelcentrum Het Stroink aan de Veldhoflanden. Het Stroink wordt
dit jaar omgetoverd in een eigentijds boodschappencentrum
voor de hele wijk Stroinkslanden.

De invaliditeitswet

Tekening van Braakenstieck

Eindelijk een ziektewet
“Na een lange voorbereidingstijd zijn we blij dat we nu écht aan
de slag kunnen”, vertelt Gert-Jan Veldkamp van WPRI, de eigenaar van het winkelcentrum. “Maar die tijd hadden we echt hard
nodig, want het is niet eenvoudig om een winkelcentrum zó ingrijpend te renoveren terwijl alle winkels geopend en bereikbaar
moeten blijven. We verbouwen daarom in een aantal stappen,
zodat winkeliers en winkelend publiek zo min mogelijk last van
de werkzaamheden hebben. Ik durf bovendien wel te beloven dat
het eindresultaat alle ongemakken van de komende maanden
meer dan waard zal zijn.”
Ingrijpende verbouwing en uitbreiding
Het winkelcentrum wordt dan ook behoorlijk onder handen genomen. Veldkamps compagnon Roderik Lüschen legt uit wat er
tot eind dit jaar zoals staat te gebeuren. “Om te beginnen bouwen we aan alle kanten winkelruimte bij - onder meer voor de
vestiging van een nieuwe Aldi supermarkt - waardoor het winkelcentrum pakweg een derde groter wordt. Ook krijgen de winkels
een hogere pui, wordt de winkelpassage breder en verdwijnen de
steunkolommen, zodat de passage straks prettiger en ruimtelijker
aanvoelt. Daarnaast gaan we de schuine kap, de plafonds en de
tegelvloeren van de passage vervangen en komen er openbare toiletvoorzieningen. Enkele onderdelen van de renovatie zijn
overigens al klaar. De winkels van Etos en Primera zijn bijvoorbeeld afgelopen jaar al volledig vernieuwd.” Maar wat het meest
zal opvallen, zijn ongetwijfeld de twee nieuwe hoofdentrees. “Die
beloven écht iets bijzonders te worden”, verwacht Veldkamp. “Het
Stroink wordt namelijk het enige winkelcentrum in Nederland met
rietgedekte kappen!”
“Het Stroink wordt in feite een nieuw winkelcentrum”
Ook de buitenzijde van het winkelcentrum en de omgeving maken
- lees verder op pagina 2 -

De zieke arbeider: “Wetsontwerpen heb ik genoeg gekregen. Geef mij thans eindelijk mijn ziekengeld.”
Vaak was al voor de ziektewet geijverd. Na bijna
dertig jaar en vijf voorstellen van het parlement
kwam het er in 1930 eindelijk van.
Al in 1910 werd door minister Talma een ontwerp
Ziektewet ingediend. De wet werd in 1913 aangenomen, maar het duurde nog tot 1930 voordat de wet in werking trad, nadat door minister
Slotemaker de Bruïne een gewijzigd ontwerp
Ziektewet was ingediend die door het parlement
was aanvaard. Oorzaak van de vertraging waren
onder andere politieke meningsverschillen over
de uitvoeringsorganisatie en over de vraag of
geneeskundige verzorging wel of niet in de Ziektewet moest worden opgenomen. Uiteindelijk is
ervoor gekozen de uitvoering op te dragen aan
de Raden van Arbeid en bijzondere ziektekassen.
De Ziektewet voorzag in een uitkering bij loonder-

Tekening Willem van Schaik

Kinderarbeid: ’t Is godgeklaagd dat ik verplicht
ben om zoo’n ding te verzekeren!
De Invaliditeitswet of Invaliditeits- en Ouderdomswet was een Nederlandse sociale wet uit
de eerste helft van de 20e eeuw. Lange jaren
was in de Staten-Generaal gestreden tussen de
linkerzijde (liberalen en socialisten) en de rechterzijde (antirevolutionaire en katholieken) over
de inrichting van de sociale zekerheid. De eersten wilden staatszorg voor ouden en invaliden,
de tweeden ijverden voor de verzekeringsgedachte. Het rechtse Kabinet-Heemskerk kreeg
uiteindelijk de eerste sociale verzekeringswetten in het Staatsblad: de Invaliditeitswet, de
Ouderdomswet en de Ziektewet. Alle waren
ontworpen door ds. Talma, de antirevolutionaire
minister van Nijverheid. De Invaliditeitswet ging
uit van een verplichte verzekering voor loonarbeiders, en een vrijwillige verzekering voor zelf- lees verder op pagina 15 -

Jim z’n vrolijkheid geeft ons kracht!

De komende maanden volgen we in deze krant de voorbereidingen op de sponsortocht Biking4Jim in mei. Vorige maand hebben we nader kennisgemaakt met de opa van Jim en initiatiefnemer Nico Dassen. Deze maand stellen we graag de ouders van Jim aan u voor.
Alles anders
Op een zaterdagmiddag is het een gezellige bedoening bij Jim thuis. Zijn opa en oma van vaders
kant zijn op visite. Een vriendin van de familie is er samen met haar zoontje Jort. Jort is be- lees verder op pagina 3 -

- vervolg van de voorpagina volgens Veldkamp deel uit van de renovatie. “Zo’n 80% van de gevels is straks al
helemaal nieuw door alle uitbreidingen. Om het resterende deel van de gevels - aan
de kant van de Knalhutteweg en de Albert Heijn - hier op aan te passen, worden ook
die in een bijpassende stijl afgewerkt met houten lamellen van lokaal geproduceerd
hout. In feite staat er straks gewoon een nieuw winkelcentrum.”
En daar houdt het volgens Lüschen nog niet mee op, want een bezoek aan het
winkelcentrum moet volgens hem straks wel een feestje zijn: “Daarom zal ook de
openbare ruimte rondom Het Stroink flink worden aangepakt. Zo zal bij beide entrees een nieuw voorplein worden aangelegd en worden er 76 extra parkeerplaatsen
aangelegd. Daarnaast worden de bestaande parkeerplaatsen en de rijbanen opnieuw bestraat, wordt - mede dankzij de gemeente - alle straatverlichting vernieuwd
en komen er nieuwe groenvoorzieningen en bomen. We beloven immers niet voor
niets dat Het Stroink het groenste wijkwinkelcentrum van Enschede wordt!”
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de verbouwing op www.winkelcentrumhetstroink.nl.
Samen werken aan kwaliteit
Ervaart u onaanvaardbare overlast van de verbouwing? Of heeft u een tip hoe het
beter kan? Stuur dan een e-mail naar de projectleider: stipdonk@montonprojectmanagement.nl.

Nieuwe kansen voor winkeliers
De winkeliers zijn uiteraard niet zo blij met de overlast die de werkzaamheden
met zich meebrengen, maar staan over het algemeen wel positief tegenover de
verbouwing. Kees Kroezen van Wijnhandel Slijterij Le Tonneau en Primera Kroezen zegt bijvoorbeeld: “We moeten even door de zure appel heen bijten, maar ik
juich het toch wel toe dat het winkelcentrum wordt aangepakt op een manier die
past bij de omgeving en bij de visie van de winkeliers: kwaliteit leveren en jezelf
onderscheiden. Een mooi gebouw met mooie winkels is goed voor de toekomst
van Het Stroink, dus ik ben blij dat het nu eindelijk gaat gebeuren.” Henk en Anita
Salomon van de volledig vernieuwde Etos sluiten zich bij hem aan. “De verbouwing van Het Stroink is een enorme klus, maar uiteindelijk wordt het wel mooi. We
staan er dan ook helemaal achter. Fijn dat er een tweede supermarkt komt, daar
kunnen we als winkeliers allemaal van profiteren.”
Marcel Huiskens heeft de vernieuwing van zijn Bloemenboetiek Stroinkslanden
nog voor de boeg, maar ziet het helemaal zitten: “Mijn winkel schuift wat op om
ruimte te maken voor het plein bij de nieuwe entree. Ook wordt de winkel wat
smaller, maar wel dieper. Per saldo krijg ik er toch wel een klein stukje bij. Bovendien zit ik nog steeds op een prima zichtlocatie, vlakbij de entree en pal aan
het buitenplein.” Vishandel Keizer staat de grootste verandering te wachten. Roy
Keizer: “We gaan van een ambulante zaak op het parkeerterrein naar een vaste
winkel. Dat vind ik aan de ene kant jammer, al biedt het wél weer nieuwe mogelijkheden. Met het oog op de toekomst is het bovendien wel fijn, want we worden er
niet jonger op en het dagelijks opzetten van onze viskraam is best zwaar. Straks
draaien we de sleutel van de dubbele deuren om en zijn we open. De nieuwe
winkel komt bovendien op een perfecte plek: hier recht tegenover, op de hoek van
het winkelcentrum en vlakbij de entree.”
Inmiddels heeft WPRI nieuwe huurovereenkomsten gesloten met supermarkt Aldi
(1.500 m2) en zijn met diverse bestaande huurders - waaronder Albert Heijn nieuwe langjarige overeenkomsten afgesloten. Bovendien is nu al zeker dat er
een nieuwe horecaondernemer (180 m2) en een rijwielspecialist (200 m2) naar
Het Stroink zullen komen.

In pyjama naar de opvang! Startsein Nationale
Voorleesdagen bij Columbus Junior in Enschede
Woensdag 22 januari mochten de peuters
van Columbus Junior (bij Integraal Kindcentrum Stroinkslanden) in hun pyjama naar de
kinderopvang, voor de start van de Nationale Voorleesdagen.
Voorleesontbijt
De dag begon met gezamenlijk ontbijt en
het voorlezen uit “Moppereend”, het prentenboek van het jaar 2020. De kinderen luisterden aandachtig naar de belevenissen van
de humeurige eend, die levendig en beeldend werden verteld door de pedagogisch
medewerkers.
De Nationale voorleesdagen zijn in het leven
geroepen om meer aandacht te vestigen op
het belang van voorlezen aan baby’s, peuters en kleuters.

Het belang van voorlezen
Voorlezen aan kinderen is niet alleen leuk,
maar ook belangrijk. Door voor te lezen,
prikkel je de fantasie van jonge kinderen.
Ook helpt het bij het leren van nieuwe woorden. En niet in de laatste plaats, kinderen
genieten enorm van een mooi verhaal!
Ook bij Columbus Junior wordt veel voorgelezen, Zo draagt de kinderopvang bij aan
een stuk taalontwikkeling van kleine wereldontdekkers. Ook de bibliotheek maakt boeken lezen erg toegankelijk: kinderen kunnen
hier gratis lid worden en leuke boeken lenen.
Over Columbus Junior
Columbus Junior biedt kinderopvang voor
kinderen van 0 tot 13 jaar op meerdere vestigingen in Enschede. Zij doen dit op kleinschalige opvanglocaties met een gezellige
en huiselijke sfeer. Bij IKC Stroinkslanden in
Wijkcentrum Het Stroinkshuis vindt u zowel
dagopvang, BSO en peuteropvang van Columbus Junior. Meer informatie over het IKC
Stroinkslanden vindt u op de website van
Columbus Junior: www.columbusjunior.nl.
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Column
Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (11)
Op het moment dat we de, uiteindelijk, beide schuren hadden betrokken was de omgeving nog niet
zo fraai als ‘ie tegenwoordig is. Zoals u zich kunt herinneren was de
boerderij in die tijd nog in gebruik
bij plantsoenendienst, en zij gooiden het snoeihout dat ze overal
verzamelden in de bosrand zodat
dit op natuurlijke wijze kon vergaan. Ook was het, na een regenbui, regelmatig een modderpoel,
dus u kunt begrijpen dat we maar
wát blij waren dat de omgeving van
de twee schuren werd aangepast.
Vervolgens kwamen en gingen de
jaren, en voelden we ons met z’n
allen meer en meer thuis in de beide gebouwen én binnen de wijk.
Ook de ontwikkeling van de groep
zelf stond niet stil. Zoals u inmiddels weet bestond deze in ’t begin
nog uit slechts een drietal speltakken; de welpen, de verkenners en
de voortrekkers. Maar dankzij het
ontstaan van Scouting Nederland
konden daar in 1979 kabouters en
padvindsters aan toegevoegd worden. Maar, daar bleef het niet bij.
De overgang van verkenner naar
voortrekker werd uiteindelijk toch
wat te groot gevonden, dus daar
werd een nieuwe speltak, de Rowans en Sherpa’s tussengeplaatst.
En aangezien ook kinderen van ónder de minimum leeftijd van welpen en kabouters stonden te springen om lid van de vereniging te
worden, werd er ook aan die kant
een nieuwe speltak toegevoegd; de
bevers. En om het rijtje maar direct
af te maken; sindsdien beschikt de
VLG eveneens over een blauwe
vogel afdeling voor kinderen met
een geestelijke beperking en een
afdeling voor scouts die te oud zijn
om rond te huppelen als jeugdlid,
De schitterend verbouwde zolder

maar dat rondhuppelen bij onze
groep tóch nog niet kunnen laten.
Onze meest recente aanwinst is de
‘Twentse Radio Interesse stam’;
een aantal van onze leden die het
leuk vinden om met radio zend apparatuur contacten te leggen met
andere scouts in Nederland en
soms vér daarbuiten.
En alsof het allemaal nog niet lastig genoeg was, besloot scouting
Nederland ook nog eens de benaming van de diverse speltakken
aan te gaan passen. De kabouters
en welpen werden omgedoopt tot
meisjes- en jongenswelpen en de
padvindsters en verkenners tot, u
raad ‘m waarschijnlijk al, meisjesen jongens scouts. De Rowans en
Sherpa’s gingen vanaf dat moment
als explorers door ’t leven en de
leden van de stam luisterden vanaf dat moment naar de aanduiding
roverscout. Zo, nu bent u weer helemaal op de hoogte.
Een praktische vraag die op zo’n
moment naar boven komt is: waar
láát je ze allemaal. Want hoewel de
beide schuren nu niet bepaald de
kleinste zijn, vraagt zo’n groot aantal speltakken toch wel om het nodige aan organisatietalent. Wel, behalve door een goede verdeling van
ruimten en tijden heeft de VLG dit
opgelost door de in de grote schuur
aanwezige (tot dan toe open) zolder te verbouwen tot een nieuwe
ruimte en ook deze zolder voor een
deel uit te breiden. Zo slagen we er
in om iedereen een eigen plekje te
geven zodat zij met enthousiasme
hun spel kunnen blijven spelen.
Bart van der Lugt
boek.vlg@hotmail.com
www.vaandrigleppinkgroep.nl
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vriend met Kay, de oudere broer van Jim. Samen rennen ze door de huiskamer,
eten een broodje en spelen met Pokémonkaarten. Opa Nico complimenteert zijn
schoonzoon met de mooie tuin.
Dennis, de vader van Jim, vertelt: de afgelopen anderhalf jaar zijn we druk geweest met de verbouwing. We hebben het huis uitgebreid, zodat we beneden
een slaapkamer en badkamer konden maken voor Jim. De ruimtes zijn zo gebouwd dat we in de toekomst indien nodig hulpmiddelen als een tillift zonder
problemen kunnen installeren. Ik ben heel veel zelf gedaan, zoals stuken en de
badkamer betegelen. Dat was heel zwaar, want ik werk overdag ook gewoon.
Andrea (moeder van Jim) woonde twee maanden lang samen met de jongens
bij haar moeder, omdat hier in huis niet geleefd kon worden. Maar we zijn blij
met het resultaat. Alles is nu aangepast, zodat Jim alles heeft of kan krijgen wat
hij nodig heeft.”
Jim
Jim komt in een speciale kinderstoel bij ons aan tafel zitten. Hij heeft op zijn stoel
een kussen dat geluid maakt en waarop lichtjes gaan branden. Daar speelt hij af
en toe mee. Jim kijkt veel om zich heen en kraait af en toe. Zowel Opa Nico als
Oma kietelen Jim, zingen liedjes of praten tegen hem. Soms reageert Jim, maar
vaak ook niet. Als zijn vader doet alsof hij niest, schiet Jim hartelijk in de lach. Die
geluiden spreken duidelijk aan.
Wat opvalt, is dat aan het gezicht van Jim of aan zijn lichaam bijna niet te zien is
dat Jim het MEF2C-syndroom heeft. Dennis: “Dat klopt. Aan Jim zie je eigenlijk
niet welke beperkingen hij heeft. Dat is fijn, maar ook moeilijk omdat mensen
daardoor niet begrijpen waar we ons druk over maken. Er is daardoor ook veel
onbegrip bij de mensen om ons heen. We zijn best veel vrienden kwijtgeraakt,
omdat we door vermoeidheid of door de problemen met Jim anders waren dan
voorheen. Dat doet zeer, maar gelukkig hebben we nu een hele fijne vriendenkring. Daar hebben we veel steun aan.
Jim kruipt intussen vrolijk rond. Kruipt! Want in de vorige krant vertelden we nog
dat Jim alleen kan tijgeren. Andrea: “Jim ontwikkelt zich wel. Hij gaat hele kleine
stapjes vooruit. Hij probeert ook te gaan staan.” Even later zien we Jim zich ophijsen aan een kast. Zijn benen willen nog niet helemaal maar hij komt overeind.
Hij blijft het ook proberen. Andrea: “Jim is een ontzettend vrolijk kind. Hij is ook
een onwijze doorzetter. Dat geeft moed. Uit zijn vrolijkheid putten we kracht.”
De zorg
Jim gaat enkele dagen per week naar kinderdagcentrum De Toermalijn. Andrea:
“Daar wordt er van alles met hem gedaan. Hij krijgt er ook diverse therapieën.
Ze gaan ook met Jim trainen om te kijken wat hij fysiek kan.” “De diagnose is
gesteld, maar het is een zeer zeldzame aandoening, waardoor we niet weten
wat de toekomst brengt of wat er mogelijk is. Dat is lastig, maar we zetten door”,
vult Dennis aan.
Eén keer per week logeert Jim een nachtje bij Logeerhuis. Daar gaat hij ook
regelmatig een weekendje naartoe. Dennis: “Het is zo fijn dat ze daar ook voor
Jim kunnen zorgen. We doen alles voor onze zoon, maar het is ook zwaar. Jim
is nu ruim 2 jaar oud, maar qua ontwikkeling is hij zo’n 8 maanden oud. Eigenlijk
heeft hij dus net zoveel, zo niet meer begeleiding als een baby nodig. Net als een
baby onderzoekt hij ook alles met zijn mond. We hebben wel contact met Jim,
maar echt communiceren lukt niet.”
Broers
Andrea en Dennis glimmen van trots als ze over hun zoons vertellen: “Jim vindt
het nu vooral leuk om de bouwwerken van Kay om te gooien. Dat vindt Kay natuurlijk niets. Maar wat er ook gebeurt, hij neemt het altijd voor zijn broertje op.
Die twee hebben een bijzondere band. Jim is vrolijk en leeft in zijn eigen wereldje, maar hoort er helemaal bij.”
Biking4Jim
Dennis: “We zijn ontzettend vereerd met alle aandacht voor onze situatie en voor
de sponsortocht. Het geld dat opgehaald wordt voor de bus is uiteraard fijn. Maar
wat we vooral zo mooi vinden, is de saamhorigheid. De bereidheid van al die
mensen om samen te helpen!”
Andrea: “We zijn ook wel bezorgd om Nico. De laatste tijd heeft hij wat tegenslagen gehad en is zijn gezondheid achteruit gegaan.” Dennis: “Natuurlijk zouden
we willen dat Nico de hele tocht kan fietsen, maar dat is nu de vraag. Er is wel
een oplossing! Zijn fiets heeft ondersteuning van een accu. Daardoor kan hij ver
komen, maar één accu is niet genoeg voor de hele tocht. Als er nou een tweede
accu zou zijn….”
Wilt u meer weten, een donatie doen of weet u iets om “Nico de sponsortocht
door te helpen”? Kijk dan op www.biking4jim.nl of neem contact op met de redactie.

Column
Smileyveld Stroinkslanden

“Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand naar me luistert!”
Dat compliment kreeg onze vrijwilliger Gea Tiehuis, nadat ze een ruzie
tussen twee jongens had gesust. Gea
is één van onze vaste vrijwilligers.
Tijd om eens nader kennis te maken.
Gea is moeder van drie dochters. Ze is
ook oma van vier kleinkinderen. Haar
ogen glimmen als ze het over haar
kinderen en kleinkinderen heeft. “Ik
vind het allemaal mooi. Wat stiekem
wel leuk is aan kleinkinderen, is dat
je ze na een paar uur weer terug kunt
geven aan hun ouders. Dat is wel
makkelijk.”
Gea doet veel vrijwilligerswerk. “Ik
werk op dinsdag en vrijdag bij de
voedselbank. Dat is leuk om te doen.
Het afgelopen jaar is het aantal gezinnen dat onze hulp nodig heeft bijna verdubbeld. Dat vind ik wel erg.
Dat komt aan de éne kant omdat de
gemeente de regels heeft aangepast.
Maar vooral ook omdat er toch veel
mensen zijn die hulp nodig hebben.
Ik maak er daarom ook altijd iets
leuks van. Sommige mensen ken ik al
wat langer en daar praat ik mee. Met
andere cliënten maak ik een lolletje.
Het is fijn om mensen te kunnen helpen. Als ik iets kritisch mag zeggen…
de nazorg van de gemeente kan nog
wel wat meer en beter.”
Op donderdag werkt Gea als vrijwilliger bij Smileyveld Stroinkslanden. “Ik
assisteer bij alles wat voorbij komt. Ik
doe ook het groen. Als we open zijn,
doe ik de speluitleen, controleer de
lijsten, doe klusjes, maak een praatje
met ouders of verkoop bijvoorbeeld
limonade of lekkers. Ik vind het leuk
om met mensen te praten én om
naar ze te luisteren! Het leukst vind
ik het om spelletjes met de kinderen
te doen. Ik bedenk graag groepsspelletjes, zodat de kinderen gaan samenwerken en plezier hebben. Mijn
persoonlijk favoriet is om gekke dingen te verstoppen en die dan door de
kinderen te laten zoeken.”

“Op het Smileyveld komen kinderen
van verschillende leeftijden. Soms
zijn ze nog heel jong en die zie je dan
groeien en zich ontwikkelen. Als ze
eenmaal weten wie je bent, komen
ze ook naar je toe om een praatje te
maken. Dat is zo mooi. Andere kinderen zijn al wat ouder en die voelen zich al meer volwassen. Maar ook
die kinderen hebben behoefte aan
een luisterend oor. Voor mij is iedereen gelijk, waar je vandaan komt of
hoe oud je bent, dat maakt allemaal
geen verschil. Als twee kinderen bijvoorbeeld ruzie hebben, maakt het
mij niet uit wie ze zijn. Ik wil van allebei hun kant van het verhaal horen
en dan zoeken we samen naar een
oplossing. Er zijn dus kinderen die
gewoon verbaasd zijn dat er naar ze
geluisterd wordt.”
Bij het Smileyveld komen vooral kinderen in de basisschoolleeftijd. Maar
er komen ook jongeren van 13-16
jaar. “Die willen graag rondhangen
en uitdagen. Ik houd van uitdagingen, dus ik probeer ook hen erbij
te betrekken. Ook zij kunnen best
hun afval in de prullenbak gooien
of juist samen met de jongeren kinderen voetballen of… Eerlijk gezegd
is er voor die jongeren vrij weinig in
de wijk. Zij willen juist ’s avonds iets
doen. Dus ik wil kijken of we dat kunnen gaan organiseren.”
Op de vraag of ze iets wil veranderen
bij Smileyveld antwoord Gea: “Het
zou heel fijn zijn om een (grotere)
binnenlocatie te hebben. Als het nu
regent, kunnen we niks en gaan we
dicht. Maar we zouden dan bijvoorbeeld binnen kunnen knutselen.”
“We hebben bovenal vooral veel lol
bij het Smileyveld! Met Halloween zit
ik vaak ook in het bos en dan moet ik
mij best doen om niet te gieren van
het lachen!”
Tot ziens bij Smiley Stroinkslanden!

Februari 2020 voor heel
nieuws
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ONZE WINKEL IS VERBOUWD
Profiteer nu van waanzinnige
openingsacties*

Vrijdag 28 februari is de officiele opening
met een hapje en een drankje!

Komt u ook onze nieuwe
winkel bekijken?
*Vraag een medewerker naar de acties.

Wethouder Gerbertstraat 4 | 7543 AX Enschede
Tel.: 053 4767369 | www.profilebroeksema.nl
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Gratis boodschappen,
de hoogste korting
op dagjes uit en
nog veel meer extra’s

Verslag Stadsdeelcommissie Zuid vergadering 4 februari 2020
De vergadering vond plaats bij de christelijke basisschool Draksteijn aan de Vastertlanden

De voorzitter, Marc Teutelink, is gelukkig weer
beter en opent de vergadering. Zoals altijd worden de aandachtspunten en de toezeggingenlijst
doorgenomen. Dat zijn punten die belangrijk zijn
voor inwoners van Zuid en die niet vergeten mogen worden. Zoals het gebruik van camera’s in
de tunneltjes in Zuid. Wethouder Kampman belooft terug te komen op het gebruik van tijdelijke
camera’s.
RIBW aan de Broekheurnerborch
De vlekkenkaart is in de maak. Een vlekkenkaart
is een kaart waarop aangegeven wordt welke
groepen mensen waar in de wijk wonen. Daar zit
een bepaald maximum aan. Het is echter ook een
stedelijk probleem, dus de wethouder stelt voor
om dat in de gemeenteraad te bespreken. Men
blijkt de vlekkenkaart ook graag in deze commissie te willen inzien. Dus wordt afgesproken om
de vlekkenkaart nadat hij klaar is in een volgende
vergadering te bespreken.
Wethouder Kampman vertelt dat de bezwaarprocedure voor de aanvraag van de voorlopige
voorziening nog loopt. De RIBW is inmiddels wel
gestart met het plaatsen van bewoners. Er wonen er nu 11. Per week komen er gefaseerd 3-4
personen bij. Er zijn twee klachten gekomen over
overlast. De wethouder is langs geweest en de
problemen worden aangepakt. Men vraagt zich in
de zaal af of er ook gezorgd wordt voor de al aanwezige oudere bewoners. De wethouder geeft
aan dat ze daar uiteraard voor zullen zorgen,
maar dat die aan de andere kant wonen en dus
geen hinder zullen ondervinden.
De omgevingsbeheergroep houdt vinger aan de
pols en is aanspreekpunt voor op- en aanmerkingen. Zarina Dihal, de wijkregisseur voor de Wesselerbrink, is daar contactpersoon voor.

port over achterstandswijken.
De Posten
Vanavond wordt de voortgang van de projecten
toegelicht. De Posten begint landelijk bekendheid
te krijgen als inclusieve wijk. Er integreren inmiddels studenten in de wijk. Er wonen nu zeven studenten op de Posten. Ze hebben contact met de
oudere bewoners. Ze gaan bijvoorbeeld samen
rummicubben of wandelen. Zo wordt invulling gegeven aan passend wonen.
Groen Verbindt: Succesvolle projecten zijn de
belevenistuin bij Erve Leppink, rolstoelwandelingen en de wandelroutes van het Groene Spoor.
Men is nu bezig om de tuin van De Magneet
d.m.v. een lus aan het traject te verbinden. Op
de route komen belevingsplekken en wordt aandacht besteed aan dementie. Er komt daarnaast
ook een generatietuin, waar ouderen en kinderen
samen vergeten groenten gaan verbouwen.
In januari is de nieuwe huiskamer Youdo geopend en ingezegend door de aartsbisschop. Dementerende ouderen met een Syrisch-Orthodoxe
achtergrond vinden daar een thuis. Er wordt ook
Syrisch eten bereid en de hele dag is er iemand
aanwezig die Suryoye spreekt.
Raadslid Futselaar vraagt n.a.v. dit verhaal hoe
het zit met de Tafel van Marcelis. De betrokken
partijen leggen uit dat dat ooit het startpunt was
en dat ze nu het gedachtegoed van Willem Marcelis verder uitwerken.

Mededelingen
Just Boeke, wijkregisseur van de Stroinkslanden,
vertelt dat er half februari een gesprek plaats zal
vinden met de wijkraden om de inzet van SVEN
in Zuid te bespreken. Vanuit de wijkraad Wesselerbrink is een brief gestuurd met een verzoek om
meer uren. De brief is echter niet aangekomen
en zal daarom in de volgende vergadering op de
agenda staan. Daarbij zal ook de verdeelsleutel
van de uren besproken worden.

Winkelcentrum Het Stroink
Ank Olthuis, projectleider bij de afdeling Gebiedsen Projectontwikkeling van de gemeente licht de
renovatieplannen voor het winkelcentrum toe. Op
15 januari heeft Wethouder Kampman het officiële startschot gegeven. Het komende jaar zal
het winkelcentrum gefaseerd verbouwd en opgeknapt worden. Dit zal duurzaam gebeuren door
bijvoorbeeld bestaand materiaal her te gebruiken
en door zonnepanelen te plaatsen. In december
van dit jaar moet het winkelcentrum klaar zijn. Het
is dan groter en heeft meer winkels.
Vanuit de zaal komen zorgen over de parkeergelegenheid nu tijdens de verbouwing, maar vooral
ook daarna. Mevrouw Olthuis vertelt dat dit de
aandacht heeft en dat er ook contacten met de
scholen zijn.

Wijkraad Wesselerbrink: We bestaan uit 9 personen waarvan één iemand van Syrisch-Orthodoxe achtergrond is. We zijn druk om de Wesslerbrink goed op de kaart te zetten. We hebben
contacten met Tactus, het Leger des Heils en met
De Posten. Bovendien zijn we onlangs geïnterviewd door de Tubantia i.v.m. het verschenen rap-

Buurtcommissie Hanenberglanden
In november 2018 is de buurtcommissie Hanenberglanden onder begeleiding van Jeroen Wams
begonnen. Ze overleggen nu één keer per zes
weken. Ze hebben om te beginnen de ambities
vastgesteld:
• Betrokkenheid tonen

• Positieve interactie stimuleren
• Imago van de wijk verhogen: de huizenprijzen
zijn nu extreem laag
• Veiligheid vergroten: technisch gezien is de Hanenberglanden een woonerf maar we hebben nu
geen verkeersborden. Raadslid Visser valt van
verbazing bijna van haar stoel en zegt toe dit op
korte termijn op te gaan lossen. Bij de volgende
vergadering in maart moeten er al borden geplaatst zijn!
• Trots zijn op de wijk
• Prioriteiten stellen: de commissie bestaat uit
drie personen, dus niet alles kan tegelijk. Prioriteit nummer 1: Huisjesmelkers. Officieel zijn er 11
bekend, maar er zijn er minstens 33 in de wijk.
De gemeente geeft nu ook gehoor aan de problemen.
• Gehoord worden: lang niet alle bewoners zijn
mondig of kunnen lezen en schrijven.
• Aanspreekpunt voor de wijkregisseur zijn.
Wens: Opschoondag organiseren. Raadslid
Schouten biedt spontaan de hulp van Groenlinks
aan.
Hun motto luidt: Wir schaffen das!
Helmerhoek
Wethouder Kampman licht n.a.v. vragen van
raadsleden de situatie in Helmerhoek toe. Op dit
moment gaat er veel mis. Daarnaast is het huidige wijkcentrum niet geschikt. Men is druk bezig
om een oplossing te vinden. Vanuit de zaal worden ook suggesties voor locaties gedaan.
Daarnaast gaat er ook veel goed. Er worden diverse activiteiten georganiseerd en die worden
goed bezocht. Men kijkt daarom of Noaberschap
Helmerhoek met steun van de gemeente een
stichting kan worden. In de volgende vergadering
komt men hierop terug.
Terugblik 2019 en vooruitblik 2020
Vorig jaar heeft men de vergadering een thema
gegeven. Dat is goed bevallen. Men wil de thema’s graag groter en breder aanpakken. Er worden daarom voor het komende jaar drie thema’s
afgesproken: Armoede, Openbare Orde & Veiligheid en Leefbaarheid.
Voor ieder thema wordt een groep van raadsleden en bewoners samengesteld om het thema
voor te bereiden zowel op wat goed gaat als op
wat nog knelpunten zijn.
De volgende vergadering op 24 maart heeft nog
geen thema. Het eerste thema Armoede zal op
dinsdag 19 mei besproken worden.
Zoals elke keer bent u weer van harte uitgenodigd mee te komen vergaderen!

Wilt u ook meepraten? Er wordt vergaderd op de volgende data in 2020: 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 een paar dagen van te voren op www.enschede.nl
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’t Helmgras, wist u dat...

Als ik voor mijn februari-bezoekje bij
Het Helmgras aankom wordt er weer
druk gewerkt. Eikenbladeren worden verwijderd zodat de hortensia’s
die boven komen mooi zichtbaar
zijn. Het lijkt ook netter. Eikenbladeren composteren niet zo goed dus
weghalen is prima tenzij u van zure
grond houdt zoals Rodondendrons
dan kunt u het gewoon laten liggen.
De krokussen bloeien ook alweer
volop en ook het verwerken van
brandhout is nog niet klaar. De fruitbomen worden gesnoeid voordat de

Val af in 6 maanden
Wil jij dit ook?

Je kijkt op de weegschaal en bent er
helemaal klaar mee. Ga met mij aan
de slag en beleef een gezonder en
fitter leven.
Lekker eten en afvallen gaan samen.

sapstromen weer op gang komen en
er worden kaarsen gemaakt. Er worden kaarsen gemaakt voor het hospice maar ook voor in de toonzaal/
winkel. Nu het nog vroeg donker is
vind ik een kaarsje aan ‘s avonds altijd erg fijn en sfeerverhogend. Ook
zag ik bij binnenkomst deze fantastische schaal dus die heb ik zelf
gekocht. Gelukkig is er nog meer
fraaie handgemaakte keramiek te
koop. Denk dus eens aan Het Helmgras als u een uniek cadeau zoekt!
Op de foto’s ook het proces van
kaarsen maken. Hakken, prakken,
gieten en geduld.
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

Ontvang een maandje meer
voor een maatje minder

Sneeuwklokje!

Bewoners Erve Leppink samen op pad

Ziet u wel eens een kolonne levensgenieters op wielen in het groen achter de
Helmerhoek?
Dan kan het zo maar zijn dat dit de
groep Erve Leppink-bewoners is tijdens
hun maandelijkse rolstoelwandeling met
vrijwilligers van IVN en Groen Verbindt.
Ook van de week was het weer feest. De
zon scheen volop en wij genoten van de
eerste knopjes in de bomen, de prachtige koeien en schapen in het winterse
landschap, de frisse wind door onze
haren, een gezellig gesprekje en we zagen zowaar alweer ons eerste bloeiende
sneeuwklokje.
Wanneer je veelal aan huis gebonden
bent door ziekte en/of de ouderdom, is
het heerlijk om zo met elkaar een poosje
op stap te gaan. En wanneer je iets jonger bent, een paar uurtjes in de maand
over hebt en dit alles niet wilt missen,
laat het ons weten; we zijn altijd op zoek
naar mensen die ons bij deze activiteit

willen ondersteunen.
Groen Verbindt organiseert behalve de
rolstoelwandelingen ook andere activiteiten. Samen met de vrijwilligers van
IVN verzorgen we, bij de bewoners
thuis, natuurbelevingsmiddagen waarbij we bijv. samen soep van eigen gekweekte pompoen of iets voor op de
tuintafel maken of naar het verhaal van
de imker luisteren.
De eerste voorbereidingen voor het
nieuwe moestuinseizoen zijn al weer in
volle gang. Er worden zaaiplannen gemaakt en vrijwilligers staan te trappelen
om weer volop buiten aan de gang te
kunnen gaan. Nu drinken we nog iedere
vrijdag met de bewoners en vrijwilligers
koffie in de boerderij van Erve Leppink
en maken we nog een klein rondje door
de tuin, maar zodra de temperatuur
weer een beetje stijgt, zijn we buiten op
ons mooie terras te vinden en genieten
we behalve van elkaar en van een lekker
kop koffie, de bloeiende moestuin, de
dieren en het erf maar ook graag (weer)
van uw komst!
Vrijwilliger worden of gewoon een keertje langskomen?
Info: www.groen-verbindt.nl of bel met
06-405 54 084

Ontvang nu tijdelijk tot 22 maart
gratis 1 maand extra begeleiding.
Exclusief voor lezers van dit blad!

Boekelose Stoomblekerij 172
www.jessicavanraalte.nl

Bel mij nu

(06) 22 85 31 92

Tijdens de verbouwing van winkelcentrum Het Stroink aan de Veldhoflanden
blijven alle winkels geopend en zo goed mogelijk bereikbaar. U bent dus
van harte welkom! Helaas kan enige overlast van de werkzaamheden niet
worden voorkomen. We vragen hiervoor
om uw begrip. Heeft u toch een klacht of
heeft u een tip hoe het beter kan?
Stuur dan een e-mail naar de projectleider:
stipdonk@montonprojectmanagement.nl

Het Stroink
wordt verbouwd
Alle winkels zijn geopend
én bereikbaar
www.winkelcentrumhetstroink.nl
ALBERT HEIJN • AMI KAPPERS • BLOEMEN BOETIEK STROINKSLANDEN • ETOS • GASTROVINO VANEKER
KEURSLAGER ELZINGA • KRUIDVAT • KUIPERS DIER-, TUIN- EN HOBBYSHOP
POELIERDERIJ VAN DER KOOI • PRIMERA KROEZEN • VISHANDEL KEIZER • WIJNHANDEL SLIJTERIJ LE TONNEAU

Stem op Buurtbemiddeling Enschede voor de Nationale Vrijwilligersprijs
Buurtbemiddeling Enschede dingt mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen.
Van 18 februari tot 22 maart kan iedereen op Buurtbemiddeling Enschede
stemmen via www.vrijwilligersprijzen.nl. Dit vrijwilligersinitiatief maakt dan
kans op een Publieksprijs van € 2.500,- uit handen van minister Hugo de
Jonge.
Ook dit jaar hebben weer tientallen gemeenten vrijwilligersorganisaties en
vrijwilligers aangemeld voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Maar liefst 12
genomineerden zullen een promofilm ter waarde van € 3.000,- krijgen én
ze maken kans op een juryprijs van € 6.000,-. Alle kandidaten, ook als ze
niet genomineerd zijn, maken kans op de publieksprijs van €2.500,- en de
landelijke eer. De kandidaat met de meeste stemmen wint de publieksprijs.
Stemmen dus! Het liefst op Buurtbemiddeling Enschede, via www.vrijwilligersprijzen.nl.
Lokale aanmeldingen Vrijwilligersprijs Enschede
M-Pact en de gemeente Enschede speelden een grote rol bij de aanmelding
van lokale organisaties. Zij konden drie organisaties en één Passieprijs-vrijwilliger aanmelden. Zo laten ze hun erkenning en waardering blijken voor
het vele werk dat vrijwilligers doen in Enschede. Buurtbemiddeling Enschede was een van de gelukkige en won de tweede prijs bij de uitreiking op 7
december in Enschede. Een mooi resultaat en een echte waardering voor
de vrijwilligers van Buurtbemiddeling Enschede.

Selectiecriteria
De jury beoordeelt de projecten en initiatieven onder andere op hoe succesvol vrijwilligersinitiatieven zijn in het vinden van vrijwilligers en hoe zij
hun vrijwilligers de credits van het succes weten te geven. In 2020 zijn alle
kandidaten voor de Passieprijs winnaar! De prijsuitreiking is op 28 maart
2020. Minister Hugo de reikt de prijzen uit. De jury bestaat onder andere uit
VNG-voorzitter Jan van Zanen en minister van Gehandicaptenzaken Rick
Brink. Irene Moors heeft de presentatie in handen!
Organisatie
De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS
en worden ondersteund door de VNG en de VriendenLoterij, die onder meer
de prijzen beschikbaar stelt.
De organisatie is in
“GOEDE BUREN, BETERE BUURTEN”
handen van de Vereniging
Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk (NOV).
Stemmen op
Buurtbemiddeling
Enschede kan vanaf
18 februari via
www.vrijwilligersprijzen.nl

Hartstikke mooi vind ik het! Dansen in Tuindorp
“We gaan Twinkle!” Maria spoort de
dansers aan. De muziek start en iedereen begint te bewegen. Sommige wat onwennig, maar na een paar
passen beweegt iedereen enthousiast mee. Maria: “Stap half shuffle
zij achter chassé cross rock kickball
change!” Uw redacteur kijkt met verbazing toe terwijl Maria tijdens het
dansen de stappen hardop noemt
en voordoet. Langzaamaan gaan de
passen steeds gelijker en de kicks
worden steeds hoger. Iemand draagt
echt cowboylaarzen. Een ander
heeft zijn handen om de grote gesp
van zijn riem geklemd.

den weggedrukt. Iedereen is bij ons
welkom. We zijn toch allemaal mensen?! Maar ook mensen zonder beperking zijn van harte welkom. Eén
van de dansers: “Ik heb geen handicap, maar ik vond het niveau van
andere groepen te hoog. Hier is het
gezellig en wordt alles duidelijk uit-

gelegd.”
Sommige dansers dansen al 12 jaar.
Anderen zijn net begonnen. Margo:
“Een jaar geleden zag ik een demo.
Dat was gaaf! Maria zag dat ik het
leuk vond en toen vroeg ze of ik ook
mee wilde doen. En nu sla ik geen
dag over!” Margo zit een rolstoel,
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maar dat houdt haar niet tegen. Ze
beweegt enthousiast mee. Af en toe
duwen de andere dansers haar rolstoel. Iedereen doet mee.
Ook Bregje komt even vertellen dat
ze het echt leuk vindt! Zij kan wat
minder makkelijk bewegen, maar ze
geniet met volle teugen. Samen met
bijvoorbeeld Margo vormt ze een eigen clubje.
Roxanne is nog niet zo lang bij de
groep: “Ik ging eerst naar de sportschool samen met mijn vriend, maar
dat vond ik niet leuk meer. Toen
kwam ik hier. En dat vind ik erg leuk.”
Maria: “Ik ben ontzettend trots! Ik zie
ze allemaal vooruitgaan. Vroeger
dansten we alleen op countrymuziek, maar tegenwoordig gebruiken
we ook popmuziek en bijvoorbeeld
Duitse liedjes. Om de paar weken
leer ik de groep een nieuwe dans.
We geven ook demo’s en we hebben vorig jaar ook meegedaan aan
“Aveleijn Got Talent”. De Happy
Dancers zijn echt een leuke groep.
Ze zijn één team. Er is natuurlijk wel
eens onenigheid, maar dan gaan we
even praten en lossen we het op.”
Mike: “We doen ook andere dingen.
Met Kerst gaan we lootjes trekken
en kopen we voor elkaar cadeautjes.
We sparen ook iedere week een
beetje geld en daar gaan we met z’n
allen iets leuks van doen.”

Vanavond zijn we te gast bij de repetitie van de Happy Dancers. Iedere dinsdagavond komt deze groep
mensen met een beperking, zoals
ze zichzelf noemen, bij elkaar om
te linedancen. Ze zijn met ongeveer
11 dansers, maar ze willen er graag
een paar bij. Maria: “Ik dans zelf al
bijna 11 jaar. Inmiddels geef ik ook
alweer anderhalf jaar les. Ik heb
twee groepen. Op maandag dansen we bij speeltuin Het Heelal en
Twekkelerveld en op dinsdag hier bij
speeltuin Tuindorp-Wesselerbrink.”
Adri, één van de dansers vult aan:
“In deze groep hebben de meesten
van ons een verstandelijke beperking. De groep op maandag heet
Nova Dancers en die hebben vooral
een fysieke beperking.”
Maria: “Eigenlijk maakt het niet uit
wat voor beperking iemand heeft.
Of zelfs dat ze een beperking hebben. Iedereen verdient een plekje.
Niemand mag in een hoekje wor-

Na de pauze wordt er geposeerd
voor een groepsfoto en gaan ze
weer verder met repeteren. Maria:
“Van de boden! Shuffle chassé zij
achter zij en draai!”

Klinkende resultaten voor de wijkvoorzieningen!
Prismare, Stroinkshuis en Lumen behoren tot de beste van Nederland

advertorial

De multifunctionele accommodaties van
meerwaarde. Het is een verbindende plek in
De Woonplaats zijn in 2019 met klinkende
een wijk waar iedereen welkom is.
resultaten uit het Rode Kersen onderzoek
•S
 troinkshuis wordt gezien als een echte
van Bouwstenen voor sociaal gerold. Dat niet
huiskamer voor de buurt.
alleen, maar liefst vier keer zoveel mensen
(in vergelijking met het landelijk gemiddelde)
Dankbaar
namen de moeite om deze Enschedese mfa’s
De beheerdersteams van Prismare, StroinksJenny
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in voor
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per week
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Eetsoos en
dien
Maar liefst driekwart van
geeft aan dat ze zich daarnaast is ze actief
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werkgroep
Enkele hoogtepunten
de 1000
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van
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van
de
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Jenny
denkt
komen. “Een sieraad voor de wijk”, noemt
baar voor deze waardering!
voorvechters voor de komst
gevraagd en ongevraagd met
een bezoeker het.
Al met al bracht het Rode Kersen onderzoek
van de wijkvoorziening. De
Stroinkshuis mee, ze durft echt
•P
 rismare is echt een
ontmoetingsplek
voor
waarmee
de wijkvoorzieningen vol
vraag of Stroinkshuis in de
kritischresultaten
te zijn en houdt
alles in
trots
in kunnen! Evert van den Beld
Roombeek, met sociaal-maatschappelijke
afgelopen 7 jaar een toegede gaten.
Maar2020
het belangrijkste

over de uitkomsten: “De teams van de wijkvoorzieningen bewegen waar mogelijk mee met de
behoeften in de wijk. Dat houdt mijzelf, betrokken bestuurders en de beheerders scherp op de
betekenis van het wijkcentrum voor de wijk”.

Trotse bewoonster van Stroinkslanden Jenny Schonewille
“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!

voegde waarde heeft voor haar
wijk is voor haar intussen wel
duidelijk.

‘’Ik was even van plan te gaan
verhuizen, maar zie daar toch van
af ’’. Stroinkshuis tegenover mijn
woning geeft mijn namelijk best
een veilig en prettig gevoel. Als
ik hulp nodig heb kan ik altijd bij
de beheerders van Stroinkshuis
terecht. Ik ken de beheerders van
Stroinkshuis Danielle, Birgit en
Jogchem intussen allemaal vrij
goed. Zij houden ook in de gaten
of het met mij goed gaat en dat
is een erg prettig gevoel. Ik ben
immers ook niet meer de jongste

is dat Jenny tijdens de afwezigheid van de beheerders, hun
taken waarneemt en de scepter
zwaait over Stroinkshuis. Hoe bijzonder mooi is dat. ‘’En dat doet
ze meer dan goed, zegt Danielle
Kreeft’’.
Als dank hebben de beheerders
afgelopen week de handen uit de
mouwen gestoken en de tuin van
Jenny een grondige winterbeurt
gegeven.
‘’Uiteraard was dat niet nodig
geweest, zegt Jenny’’. Maar het
neemt niet weg dat het wel heel
goed uit komt. De tuin doen is
toch wel een beetje zwaar aan het

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.

Rode kersen
Afgelopen jaren hebben gemeenten, corporaties en welzijnsorganisaties samen met
‘Bouwstenen voor Sociaal’ en Wijkconnect een
instrument ontwikkeld om erachter te komen
wat bezoekers van een MFA vinden. Dit werd
de Rode Kersen reviewsystematiek. Waarom
eigenlijk?
Voordat we op vakantie gaan, doen we het
allemaal; reviews bekijken. Voor maatschappelijk vastgoed was er gek genoeg nog geen
beoordelingstool. Als een soort ‘Tripadvisor
voor maatschappelijk vastgoed’ kun je gebruikers met Rode Kersen hun mening laten
geven. Daarmee kun je het belang van de MFA
aantonen. Bovendien krijgt de beheerder of
organisator van activiteiten door het Rode
Kersen onderzoek inzicht in kwaliteit en maatschappelijke impact van de locatie. Is het
wijkcentrum de kers op de taart, is het een
voorziening met pit? Kortom, een eenvoudig
en effectief instrument waarmee nog beter en
slimmer gestuurd kan worden op maatschappelijke doelen.

Stroinkshuis
Het Stroink 64, 7542 GT Enschede
Telefoon: 053 – 4757460
info@stroinkshuis.nl
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Column: Wijkverhalen
Ik sprak Magda, oorspronkelijk uit
Liverpool, op een ochtend ergens
in november. Dit was tijdens een
van de ontmoetingsgroepen die ik
organiseer. Ze vertelde over haar
dochtertje, Rosie. Het was al heel
lang moeilijk om haar te kalmeren.
Toen ze een baby, en daarna peuter, was moest ze gedragen worden.
Ze haatte de buggy. Ze haatte het
autozitje. Ze schreeuwde de hele
autorit. In de bus werd Magda aangestaard door mensen. Ze deed dan
of ze dat niet zag maar als een mede-passagier zorgelijk naar Magda
begon te kijken, pakte ze Rosie snel
op. Magda wist wel dat Rosie niets
mankeerde.
Maar
ze maakte zich druk
om wat andere mensen zouden denken.
Magda vertelde me
dat ze eigenlijk altijd
toegaf aan Rosie en
ook wel wist dat ze
zo haar gedrag goedkeurde. Peuters zijn
heel slim - zeker Rosie. Dus Rosie leerde dat als ze
bleef jengelen, ze uiteindelijk haar
zin kreeg. Magda en haar man raakten er uitgeput van. Ze waren zo
moe. Uiteindelijk besloten ze dat het
niet verder kon: hier moest het stoppen. Magda nam Rosie mee naar de
supermarkt kort nadat ze de beslissing had genomen om het anders
te gaan doen. Toen Rosie de buggy
zag, begon ze al. Rosie schreeuwde en gilde alles bij elkaar. Magda
bleef rustig, ze vertelde Rosie kalm
in de buggy te blijven zitten en ne-

geerde haar gedrag. Na een paar
minuten kwam er een vrouw op haar
aflopen die haar boos aan keek. Ze
schreeuwde tegen Magda: “Ik hou je
nu al 15 minuten in de gaten! Waarom zet je je kind niet terecht? Waarom til je haar niet op?” Magda vertelde me dat ze voor dat dit moment
plaatsvond, altijd dacht dat mensen
haar veroordeelden, maar het was
de eerste keer dat iemand haar echt
had aangesproken. Magda gaf eerlijk toe dit moment een grote verandering bij haar had gebracht. Ze
was zich door deze mevrouw gaan
beseffen dat ze zich niets aan moest
trekken van anderen. Rosie is haar
dochter. Ze weet dat
Rosie veilig is. Dat
ze oké is. Magda ziet
in dat ze Rosie klaar
maakt voor het leven.
Op weg naar volwassenheid. ‘And life isn’t about getting what
you want.”
Ik vroeg Magda of ze
de volgende week
haar verhaal met alle moeders wilde delen. De moeders luisterden
ademloos. Ondanks haar accent
kon Magda het goed vertellen. De
moeders herkenden zich in het
moederschap van Magda. We bespraken tips om met het eigen willetje van kinderen om te gaan.
Juist door erover te praten leren we
elkaar niet te veroordelen. En Rosie? Die deed ook die ochtend lekker een dutje in haar buggy.
Marieke, medewerker Opvoeden &
Opgroeien bij Alifa

Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Op Ontmoetingspark Enschede Zuid
bij voetbalvereniging Victoria ’28 is
het lekker druk. Ontmoetingsclustermanager Martijn: “We zijn druk bezig met voorbereidingen voor grote
evenementen als de Koningsspelen.
Verder kijk ik naar mogelijkheden om
de maaltijden voor Thuis@ met hulp
van een supermarkt duurzamer te
maken. Ik kijk ook graag naar wat de
wijk nodig heeft. Wat kunnen we voor
elkaar doen of van elkaar leren?
Thuis@
Intussen draait Thuis@ vanuit Coöperatie Ontmoetingscluster Enschede echt op volle toeren. Misschien
heeft u wel groepjes kinderen al zoekend door de wijk zien lopen? “Iedere
donderdagmiddag spelen we namelijk ‘Jachtseizoen’. Op maandagmiddag is het thema ‘Sport & Spel’. Dan
gaan we allerlei activiteiten doen of
gewoon lekker voetballen. Gelukkig
komen steeds meer kinderen uit wijk
ook meedoen. Dat zien we graag.

We zijn er voor iedereen! Dus kom
op maandag gezellig meesporten!
Bovendien zijn veel kinderen van
Thuis@ inmiddels naar een sportvereniging gegaan. Martijn: “Ze gaan
bijvoorbeeld voetballen of dansen.
Ze komen dan met leeftijdsgenootjes
in aanraking en dat doet ze goed.”
BBL-Entreeopleiding
We horen ook veel positieve geluiden over de Entreeopleiding. Martijn:
“Een aantal studenten gaat zo goed
dat ze door kunnen gaan op mbo-niveau 2. De studenten komen steeds
vaker op tijd en de taalbeheersing
wordt beter. De meeste studenten lopen stage op het Ontmoetingspark.
Via het netwerk van Ontmoetingsclusters Enschede hebben we voor
twee studenten een mooie en passende stageplek bij partners kunnen
realiseren. Stage en lessen op het
Ontmoetingspark, in combinatie met
maatwerk, ontmoetingen en structuur … het werpt z’n vruchten af!”

Voetscandag en schoenenmarkt in de Posten
Bent u bekend met voet-, enkel- of knieklachten? Het moeilijk kunnen vinden van goede schoenen? Kom dan donderdag 12 maart tussen 10:00 en
16:00 uur naar de voetscandag en schoenenmarkt in de Posten.
De medisch pedicures van de Posten staan samen met een podotherapeut
van Voetencentrum Wender en een schoenadviseur van Team Kievit voor
u klaar om vrijblijvend advies te geven over de mogelijkheden die er voor u
zijn. Er is een grote collectie schoenen aanwezig om u het verschil te kunnen laten voelen en wanneer gewenst aan te kunnen schaffen. Ook is er de

mogelijkheid om kleine behandelingen uit te laten voeren door de medisch
pedicures of podotherapeut. Bovendien ontvangt u bij aanschaf van een
paar schoenen een leuke goodybag.
De voetscandag en voetenmarkt vindt plaats op donderdag 12 maart van
10:00 tot 16:00 uur in Restaurant De Brink in de Posten.

De Posten zoekt vrijwilligers voor maaltijdbezorging in De Lorenborch en Groote Bueren
Steeds meer ouderen die zelfstandig
wonen in de appartementencomplexen
De Lorenborch en Groote Bueren nabij
de Posten maken gebruik van de faciliteiten van de Posten. Dat geldt vooral voor de maaltijdservice. De Posten
zoekt daarom extra vrijwilligers die van
11.00 tot 12.30 uur de vers bereide
maaltijden willen bezorgen. Vrijwilligers
die over goede communicatieve vaardigheden beschikken en fysiek gezien
in staat zijn de maaltijdkar van de keuken van de Posten naar De Lorenborch
en Groote Bueren te brengen (duwen)
zijn van harte welkom. Dagen zijn uiteraard in overleg te bepalen.
Ingrid Peereboom is sinds maart vorig
jaar vrijwilliger maaltijdbezorging bij de
Posten. Zij vertelt: “Ik ben begonnen
als vrijwilliger bij de koffie-ochtend in
de Groote Bueren. Daar zag ik de vacature voor deze vrijwilligersfunctie.
Sindsdien meld ik me elke dinsdag- en

donderdagochtend in de keuken van
de Posten. Op het moment doe ik dat
trouwens wat vaker omdat we te weinig
vrijwilligers hebben. In de keuken bekijk ik op de menulijsten wie wat eet en
zet ik de bakjes voor mijn route in de
kar. De maaltijden staan dan al in pannetjes klaar op de band in de keuken.
Die zet ik in de kar en voor de mensen
die dat hebben aangevraagd, zet ik ook
de toetjes er nog bij. Daarna ga ik met
mijn kar op pad. Bij de meeste mensen
bel ik gewoon aan maar bij sommigen
staat de deur al open. Dan kan ik de
pannetjes zo op het aanrecht zetten.
Sommige ouderen kunnen de deksels
er niet zelf afhalen, dus daar help ik ook
even mee.”
“De mensen waar ik kom kennen mij
inmiddels en zijn blij en vrolijk als ik
kom. Ik maak dan ook graag een kort
praatje en vraag hoe het met hen gaat.
En dan vragen zij mij of ik aan de keuken wil doorgeven dat het eten lekker

was. Dat vind ik zo fijn, het is echt
dankbaar werk. Ik ben jaren mantelzorger geweest voor mijn ouders. Dat behulpzame zit dus ook wel in mij. Maar
ook voor mijzelf vind ik het fijn om dit
vrijwilligerswerk te kunnen doen. Ik leer
er andere mensen mee kennen, niet alleen de mensen waar ik de maaltijden
bezorg, maar ook het personeel in de
keuken is altijd heel aardig. En in de
keuken tref ik ook de vrijwilligers die
helpen bij de maaltijdbezorging in de
wijk. Altijd gezellig!”
Belangstelling voor vrijwilligerswerk
bij de Posten?
Belangstellenden voor vrijwilligersactiviteiten bij de Posten kunnen contact opnemen met Frieda van der
Meij, fvandermeij@deposten.nl, via
telefoon 053-475 3753 of Anne Wilderink, awilderink@deposten.nl, telefoon
06-30626518. De actuele vrijwilligersvacatures zijn te vinden op www.deposten.nl/vacatures-vrijwilligers

My-LifeSlim
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Verantwoord 1-2 kilo per
week afvallen

De Posten werkt aan dementievriendelijke samenleving met les
voor leerlingen basisschool Het Vastert

Een methode die goed vol te houden is en een
verbluffend resultaat biedt.

Â
Â
Â

Jong geleerd, oud gedaan

Afslanken met intensieve
begeleiding.
Geen honger, maar een fitter
gevoel.
Ondersteuning met uniek
voedingssupplement.
Eenvoudige recepten toepasbaar
binnen iedere thuissituatie.

Herfstactie!

Gratis intake t.w.v.
€25,00
(geldig t/m 31 december
2019)

Tamara Wennink
 Broekheurnestede / Broekheurnerplein 2
7544 NZ Enschede
 06 51 40 51 87
 tamarawennink@mylifeslim.com

www.mylifeslim.com

Â
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zien hoe dat de ogen van de leerlingen opende.
Het ongeduldige gedrag van de omgeving op de
vragende houding van de mensen die het net
even niet meer weten. Ze zagen in dat mensen
die géén dementie hebben nogal ‘asociaal’ kunnen reageren naar elkaar, zo waren de woorden
van één van de leerlingen.
Geweldig toch dat we deze leerlingen uit groep 6
net even iets verder hebben kunnen laten kijken
in het dagelijks leven van de mensen met dementie? Enkelen uit de groep vertelden al iemand met
dementie te kennen in hun omgeving of familie.
Zij waren blij dat ze nu iets meer snapten bij wat
er bij deze mensen aan de hand is en hoe ze
deze mensen net even iets beter kunnen helpen.
Mijn doel was dat de leerlingen na de les een
klein beetje meer openstaan voor de mensen die
net even dat handje hulp nodig hebben. Dat ze
het gaan zien en dat ze deze persoon ook gaan
vragen of ze misschien kunnen helpen. Van de
feedback die ik van de leerlingen kreeg over deze
les werd ik trouwens ook heel blij. Om maar enkele kreten op de feedbackformulieren te noemen:
“Top! Omdat… ik mensen nu goed kan helpen”
“Top! Omdat… ik het leerzaam en interessant vind
en nu hebben geleerd hoe we met deze mensen
kunnen omgaan en hen kunnen helpen.” “Top!
Omdat…het goed werd uitgelegd en dat het door
de PowerPoint-presentatie en de spellen duidelijk
werd.” Top! Omdat…het interessant was en ik nu
weet wat dementie is.” Top! Omdat…ik er nu een
beetje meer verstand van heb.” Top! Omdat…je
leuke dingen doet.””
Alle leerlingen die de les van Brenda van Hardeveld hebben gevolgd hebben een certificaat ontvangen met een verklaring dat ze ‘GOED’ hebben
meegedaan. Met de informatie op papier over het
herkennen van de signalen van dementie kunnen
zij nu GOED omgaan met mensen met dementie.

In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie en dat aantal neemt fors toe.
Brenda van Hardeveld, wijkverpleegkundige bij
de Posten en casemanager dementie in Enschede-Zuid heeft als missie om van Enschede een
dementievriendelijke samenleving te maken. De
Posten maakt onderdeel uit van Dementie Twente, een breed samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn voor heel Twente. Dementie Twente werkt samen in de keten rondom
dementiezorg en ondersteunt de aangesloten
organisaties in hun voorlichting en scholingsaanbod. Brenda verzorgde al trainingen over dementie voor medewerkers van de Posten, de politie,
de ondernemers in de winkelcentra in Enschede
Zuid en onlangs gaf zij de leerlingen van groep 6
van Basisschool Het Vastert een lesje over dementie. Brenda: “Zonder dat de leerlingen dat als
echte les zagen natuurlijk.”
Dementieles voor basisschoolleerlingen
Brenda vertelt hoe deze bijzondere les eruit zag:
“De les begint met de aanwezigheid van een
dame die haar schoen mist, waarbij haar jurk nog
wat achter het incontinentiebroekje hangt en die
haar bril in alle verwarring aan een leerling heeft
gegeven en dus niet meer goed kan zien hierdoor. Haar haren zitten half in een staart en ze
neemt rustig plaats tussen de leerlingen en zegt
geen idee te hebben wat hen allen te wachten
staat. De leerlingen keken elkaar vragend aan en
met een lach en een brul kwamen ze dan toch allemaal in actie. De bril werd terug gegeven en de
schoen werd voor mevrouw opgezocht. Mevrouw
werd er op geattendeerd dat haar jurk niet goed
hing en mevrouw werd zelfs nog geholpen met
het strikken van haar schoenveter.
Kortom: ze waren al GOED aan het doen!! GOED
staat in al mijn lessen over hoe je het beste met
iemand met dementie kunt omgaan voor Geruststellen, Oogcontact maken, Even meedenken en
Dankjewel zeggen. Van daar uit ging de les verder
in speelse vorm. Wat ‘dementie’ precies inhoudt
zeggen ze wel te weten. “Dan gaan je hersenen
in je hoofd kapot!” was het allesomvattende antwoord. Hier zijn we iets verder op ingegaan aan
de hand van ervaringen van de leerlingen zelf en
enkele plaatjes op het scherm.
Met allerlei spelletjes werden ze zich bewust van
wat het met iemand kan doen, wanneer de hersenen, zoals zij het noemen ‘kapot’ gaan. Wat bij-

voorbeeld ‘snelheid’ met een ander kan doen. En
dat het vaak iets beter begrepen wordt wanneer
iets ‘langzamer’ gedaan wordt.
Ze werden zich bewust van de vraag en het antwoord. ‘Hoe stel je een vraag om iets duidelijk
te krijgen en wanneer krijg je de juiste reactie?’
Ook werden de leerlingen zich bewust van wat
verwarring met iemand doet. Hoe frustratie en
ongemak kan zorgen voor ander gedrag dan je
verwacht van de mensen.
Verder heb ik een filmpje laten zien over dementievriendelijk gedrag. Ik vond het prachtig om te

Ervaar het openbaar vervoer!

Vers en meer keus

U kunt overal gratis parkeren

Inloopspreekuur
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het
maandelijkse inloopspreekuur al uw vragen
over reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig
leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgt u uitleg over de
OV-chipkaart, tarieven en abonnementen,
het plannen van een reis en in- en uitchecken
bij diverse vervoerders.
Ook geven zij informatie over het deelnemen
aan een proefreis.
Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.
Wanneer: Woensdag 6 maart 2020. Daarna
iedere eerste woensdag van maand
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar: Wijkcentrum de Magneet, Hertmebrink
1, Enschede
Proefreis
Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs

senioren oefenen met
het reizen met bus en
trein. Op de stations
krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en
uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat
werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van
reissaldo en het ophalen van verschillende
producten, zoals een keuzedag en meereiskorting.
Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem
daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of
koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats.
Aanmelden
Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/
proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038-4540130.

Ook voor andere basisscholen in Enschede-Zuid
Brenda van Hardeveld hoopt dat ook andere basisscholen hun leerlingen een les willen aanbieden over dementie, om zo de dementievriendelijke samenleving een stapje dichterbij te brengen.
Basisscholen die interesse hebben in deze les
voor leerlingen van groep 6, 7 of 8, kunnen contact opnemen met dementievriendelijk@deposten.nl. U wordt zo spoedig mogelijk gebeld voor
meer informatie en voor het maken van een afspraak.

Creatief met Til

Zin om creatief bezig te zijn? Kom dan eens langs bij
Til op donderdagochtend in het Stroinkshuis. Samen
haken, breien of bijvoorbeeld kaarten maken onder het
genot van een kopje koffie of thee. Eén van de deelnemers: “We hebben graag wat mensen erbij. Ons clubje
is best klein.” Een ander: “Ik vind het vooral gezellig!
Lekker kletsen en bezig zijn.”
Dus heeft u ook zin om de handen uit de mouwen te steken? Loop op donderdagochtend tussen 9.30 en 11.30
uur eens binnen. Deelname is gratis. Voor het kaarten
knutselen wordt €1 per kaart gerekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Til: 053-4354511

Ieder kind heeft recht op geluk
Missie De Windroos
Basisschool de Windroos geeft de leerlingen de juiste bagage mee naar het vervolgonderwijs dat bij hen past. We kunnen dit niet alleen. Hiervoor hebben we
veel contact met de ouders en verschillende instellingen. Tijdens de KOE 10
– daagse laten we zien met wie wij ons
verbinden om tijdens en na de lessen de
talenten van de leerlingen volop te laten
groeien.

De KOE verbindt
Van 9 t/m 19 maart 2020 zet Katholiek
Onderwijs Enschede zich wederom in
voor Stichting ‘Kans voor een Kind’. Ieder
kind heeft recht op geluk! Tijdens de KOE
10-daagse wordt er van alles georganiseerd in en rondom de aangesloten scholen. Dit jaar is het thema ‘KOE verbindt’.
Wat gaan we doen
Tijdens de KOE 10-daagse organiseert
de Windroos een gezellige lentemarkt.
Alle leerlingen maken in de groepen een
lentecadeautje. Deze worden verkocht
op de lentemarkt. De opbrengst van deze
verkoop komt ten goede aan de stichting

‘Kans voor een Kind’.
Enkele instellingen waarmee wij samenwerken presenteren zich in een standje
op de lentemarkt. U kunt met de vertegenwoordigers hiervan een praatje maken. In de groepen zijn de leerkrachten
aanwezig om methodes waarmee we
werken te laten zien en vragen te beantwoorden.
Programma
maandag 9 maart
Opening KOE 10-daagse
Activiteit voor alle leerlingen van de
KOE-scholen
donderdag 19 maart
17.00 - 19.00 uur
Lentemarkt bij de Windroos
Open huis
Iedereen is van harte welkom!
De Windroos, Het Bijvank 107, Enschede
www.dewindroos-enschede.nl
www.kansvooreenkind.nl

DOS-WK Kangoeroe Club
Locatie: Diekmanhal
Tijd: start 10.00 uur tot 11.00 uur.
Voor begeleiding wordt gezorgd.
Aanmelden is niet nodig.
Op zaterdag 29 februari is er weer
de DOS-WK Kangoeroe Club
voor kinderen van 3 tot en met 5
jaar. Sport en spel, lachen, plezier
en bewegen komen hier samen.

Op 14 en 21 maart is er weer de
DOS-WK Kangoeroe Club.
Informatie is op te vragen via
ledenwerving@doswk.nl.
Volg ons op facebook.

K i nder p a g i n a
de Stroinkslander
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Basisschool Bomans

Veldhoflanden 92, 7542 LX Enschede, www.bomans-enschede.nl, tel: 053 477 17 51, mail: bomans-dir@skoe.nl

Dames gezocht om te volleyballen

Wij hebben respect voor:
onszelf
de ander
en de omgeving

Ben jij een vrouw? Kun je volleyballen? Wil je met ons trainen in Enschede Zuid? Meedoen met de NEVOBO
recreanten wedstrijden?
Wij zoeken JOU!!!
Je mag vrijblijvend een paar keer meetrainen op maandagavond in Enschede Zuid.
Onze Nevobo recreanten wedstrijden zijn
op donderdagavond.
Wie zijn wij? We zijn een damesteam tussen de 30-65 jaar. Recreanten Twente Dames 3e klasse A. We trainen
met ons mixteam. Zijn allemaal erg enthousiast en fanatiek.
En we hebben jou echt nodig! Voor meer informatie bel ons:
Volleybalvereniging DUS83, telefoon 06-43788144 (Henriette)

Eén schoolregel
Op basisschool Bomans is sinds dit schooljaar één schoolregel. Dat maakt het eenvoudig en zeer
doeltreffend. Met de leerlingen, van onderbouw tot bovenbouw, wordt gesproken over de betekenis. Situaties uit de praktijk worden gekoppeld aan die ene schoolregel, die hangt in de hallen en
in de klaslokalen.

Week van respect

ICT-middelen
Activiteit voor jonge mantelzorgers
vanaf 12 jaar!
We hebben weer een toffe activiteit op de planning staan voor
jonge mantelzorgers uit de regio
Twente
We gaan boulderen in combinatie
met een fotoworkshop genaamd
‘Eigen Kracht’.
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met
een bijzonder gezinslid.
Om deze kinderen en jongeren te
ondersteunen organiseren wij activiteiten waarbij ze met elkaar in
contact komen, een leuke avond
beleven met elkaar kunnen uitwisselen.

Houd jij van koken?
Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken een vrijwilliger die graag kookt, ook voor meerdere personen.
Wij zijn een groep met kinderen en begeleiders die
rond 17.00 uur graag willen genieten van een gezonde
heerlijke maaltijd. Gemiddeld 15 personen.
Natuurlijk helpen we mee en maken we het samen gezellig.
Wie we zoeken? Iemand die gevarieerde maaltijden
kan maken. Ook rekening kan houden met onder andere allergieën. Meedenken over inkoop en andere
praktische zaken mag natuurlijk. Beschikbaar is minimaal 2 x per week tot
maximaal 5 x per week.
En ? Lijkt het je leuk? Vraag dan informatie en kom eens een praatje maken bij
Victoria “28. Vragen naar Martijn.
Adresgegevens: Ontmoetingspark Enschede Zuid, Geessinkweg 282, 7544
RB Enschede Telefoonnummer 053-4761932, E-mail: info@victoria28.nl

Locatie: Cube Bouldergym, Enschede Wanneer: vrijdag 28 februari van 18.30 tot
22.00 uur. Ben je benieuwd wat dit allemaal inhoudt? Kijk voor meer informatie hieronder. Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan snel op.
Dit kan via: activiteitenjmz@siztwente.nl of via 06-13034803

Doe mee aan de WAK

Van 6 t/m 14 juni 2020 vindt in Enschede voor al weer de tiende keer de WAK plaats:
de Week van de Amateurkunst. Dit evenement biedt een podium voor mensen die in
hun vrije tijd met zang, dans, schilderen, theater, muziek, fotografie etc. bezig zijn.
Doe jij mee?
Het is een evenement dat in heel Enschede plaatsvindt. Bij de vorige editie van de
WAK deden ruim 100 groepen
mee die samen voor meer dan
140 activiteiten zorgden bij
meer dan 35 locaties verspreid
over de hele stad.
Qua locaties kan je bijvoorbeeld denken aan een winkelcentrum, het Wilminktheater,
Concordia, (eet)cafés, Prismare, de bibliotheek, Kunst in het
Volkspark, etc.
De WAK is dé kans om jouw
kunst /optreden te laten zien.
Je kan zelf iets organiseren,
maar we kunnen je ook helpen
bij het zoeken naar een locatie voor jouw optreden, workshop of expositie. Op onze site:
www.wakenschede.nl vind je
meer informatie over de WAK.
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WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

ICT-middelen zijn belangrijke hulpmiddelen op de Bomans om het onderwijs en
de leerlingen te ondersteunen. Groep 1,
2 en 3 hebben Ipads, groep 4 Zen-pads
en inmiddels wordt vanaf groep 5 met
chromebooks gewerkt. Het werken met
nieuwe onderwijsleermiddelen vinden
we voor alle groepen goed. Voor een
aantal vakken wordt door de leerlingen
gewerkt met digitale middelen. Leerlingen werken er heel vlot mee en het is
altijd precies. Programma’s corrigeren
direct en de leerkracht kan dan ook snel
begeleiden als dat nodig is. Ook werkt
het voor leerlingen met dyslexie prettig.

Als IKC Meerlanden hebben we de week van respect gehouden. De week is voorbereid door de drie leerlingenraden van de scholen in samenwerking met collega’s. De week werd geopend door wethouder Arjan
Kampman. Hij werd langs de rode draad geleid door de scholen en in iedere school vertelde een leerling iets
over de school. In de hal hebben de leerlingenraden een toneelstuk en een dans laten zien. Daar werd ook de
eerste kaart aan de rode draad gehangen door de wethouder.
In de loop van de week kwamen er steeds meer kaarten aan de rode draad te hangen van de leerlingen. Elke
leerling kreeg een kaart mee
naar huis om er daar iets op
te tekenen of schrijven dat
met respect te maken heeft.
In de centrale hal is de muur
van respect gebouwd met
bouwstenen waarop leerlingen iets hadden getekend of
geschreven. Een bijzondere
week met veel aandacht en
respect voor elkaar.

Nationale voorleesdagen

Groep 1, 2 en groep 5 hebben een voorstelling gehad van Tessa Kortebach.
Groep 1 en 2 hebben met veel plezier en aandacht gekeken en actief meegedaan met de voorstelling: De barones zonder naam. Naast humor en spanning
hebben de leerlingen gemediteerd. Een heel leuke en leerzame activiteit. Groep
5 heeft een dans geleerd met als thema: vriendschap. De leerlingen deden enthousiast en actief mee.

Maculabijeenkomst Vrijdag 13 maart
U bent weer van harte welkom om
met andere slechtzienden uw ervaringen te delen, vragen te stellen of
gewoon gezellig koffie/thee te komen
drinken.
Ook komt Maaike Brookhuis van Samen Zien ons het een en ander vertellen over ontspannen kijken en zal
ze diverse filterglazen laten zien. U
en uw eventuele begeleider zijn van
harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur
op 13 maart 2020.

Interesse? Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met: Lidy
Barelds 06 493 25 271 of Karen de
Wever 06 236 36 361
Locatie: Speeltuin Voortsweg,
Voortsweg 225, Enschede
Route met OV: De buslijn 2 richting
Deppenbroek, uitstappen bij
bushalte Het Voortman. De speeltuin
is aan de overkant van de straat.

Cultuur op
Bomans

Groep 1, 2 en groep 5 hebben een
voorstelling gehad van Tessa Kortebach. Groep 1 en 2 hebben met veel
plezier en aandacht gekeken en actief
meegedaan met de voorstelling: De
barones zonder naam. Naast humor
en spanning hebben de leerlingen gemediteerd. Een heel leuke en leerzame activiteit. Groep 5 heeft een dans
geleerd met als thema: vriendschap.
De leerlingen deden enthousiast en
actief mee.

BENU Apotheek Stroinkslanden

ADRESSENLIJST
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

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.

HUISARTSEN
• Huispraktijk de Roo
Veldhoflanden 87
Tel. 053 4768992
• J.G. Knobben
Veldhoflanden 93
Tel. 053 4773881
• Huisartsenpraktijk Saado
Veldhoflanden 88
Tel. 053 4763643
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standigen. Bij ouderdom of invaliditeit
werd dan een pensioentje uitgekeerd.
Ouderdom, gelijkgesteld dus met invaliditeit, trad in bij het bereiken van de
leeftijd van 70 jaar. Onder de toenmalige
arbeidsomstandigheden moest men wel
heel sterk zijn om die leeftijd te bereiken.
De groep die al 70 of ouder was zou van
staatswege een pensioentje krijgen, omdat die zich niet hadden kunnen verzekeren.
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de inwerkingtreding van
de wet pas mogelijk in 1919. De pensioenen waren aanvankelijk net voldoende om eenvoudig van te leven, maar ze
waren niet waardevast. Een ongehuwde
kreeg dan recht op een ouderdomsrente van € 0,91 per week; een gehuwde
kreeg € 1,36 per week. Voor een IW-rente hoefde men geen premie te betalen.
Het Rijk betaalde de uitkering.

Hier ziet men, hoe Maritje plast
…

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

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

APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577
FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
Tel. 053 4766339

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

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

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES

Vraag een gratis waardebepaling
van uw woning aan!

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

Om het eerlijk te houden,
maximaal 1 antwoord per
persoon!

Tekening van Albert Hahn Jr.
Vindt u, dat dit voor paupers (armen)
past? Memorie van antwoord -Eerste
kamer- wijziging van de woningwet.
“Dat een douche-inrichting ook tot het
nodige voor een woning behoort, moge
een in Amsterdam langzamerhand
veel-verbreide opvatting worden, buiten
Amsterdam is van dat inzicht geen sprake: het laatste achten de ondergetekenden meer juist dan de eerste”
Ondertekend door Slotemaker, De Bruine, Van Schaik en Oud.
Ieder verworvenheid lijkt altijd wel weer
bedreigt.
De Douche

Voor iedereen die de puzzel voor 9 april inlevert tijdens de spelmiddag (maandag van 13:30 uur tot 15:30 uur)
of spelavond (donderdag van 19:30 uur tot 21:30 uur) in het Stroinkshuis (Het Stroink 64) is er een kleine attentie,
en je maakt kans op een mooie prijs! Namelijk een Action cadeaukaart twv €25,00
Voor iedereen die de puzzel voor 9 april inlevert tijdens de spelmiddag (maandag van 13:30 uur tot 15:30 uur)
of spelavond (donderdag van
uur tot
21:30 uur)
in het Stroinkshuis
64) is er een kleine attentie,
Om 19:30
het eerlijk
te houden,
maximaal
1 antwoord(Het
per Stroink
persoon!
en je maakt kans op een mooie
prijs! Namelijk
een Action
Deze puzzel
is ingeleverd
door: cadeaukaart twv €25,00

Ik kende als kind een liedje
Waar ik weinig begrip voor had.
‘t GIng van “Alle weken tweemaal
ga ik in bad”

Om het ___________________________________
eerlijk te houden, maximaal 1 antwoord perTelefoonnummer:____________________
persoon!
Naam: _________________emailadres:

Badkamers en douches
Ze waren bij de Twent
in mooie jongensdagen
volslagen onbekend

Naam: _________________emailadres: ___________________________________ Telefoonnummer:____________________

Deze puzzel is ingeleverd door:

Maar vader moest eens in het westen zijn
en kwam daar op het idee
om een douche te laten maken
in ons huis in Enschede.

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

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

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Stroinkslanden

Zo hadden wij dan een echte douche,
de eerste van onze straat
en daar werd door onze buren
natuurlijk over gepraat.
Op weg naar school zei plotseling
mijn goede vriendje Chris:
“’t is bewezen dat douchen schadelijk
voor iemands hersens is.

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

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 4 maart 2020
De volgende krant verschijnt op:
donderdag 19 maart 2020
Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl

Want wat je op school geleerd hebt,
spoel je allemaal uit je hoofd,
en je moet het zelf maar weten
als je me niet gelooft.”
Ik zei dat ik in douchen
niet zo’n groot risico zag
als je maar niet te veel deed:
alleen op zaterdag.
Willem Wilmink

Fotogroep Stroink

Dit keer geen drie foto’s van drie fotografen, maar drie van één fotograaf. Onze
maandopdracht deze keer was “drieluik”. Maak drie mooie foto’s die ook samen
één geheel zijn. De foto’s zijn gemaakt bij het omleidingskanaal Lattrop door
Ineke van Voorst.
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TIJDENS DE VERBOUWING ZIJN
DE STROINK-WINKELIERS
GEWOON GEOPEND!
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LIKE WINKELCENTRUM HET STROINK OP FACEBOOK!
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