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Ondernemers zien kansen in vernieuwd winkelcentrum Het Stroink
Het gaat goed met de verbouwing en uitbreiding van winkelcentrum Het Stroink. Aan de
zuidkant is de nieuwe entree bijna klaar, bouwvakkers stampen in hoog tempo de nieuwe Aldi
supermarkt uit de grond en begin deze maand
opende nieuwkomer Restaria Het Stroink haar
deuren. Buurman Gastrovino Vaneker deed
dat een kleine twee maanden geleden al. En
het moet gezegd: wát een aanwinst zijn beide
ondernemers voor Het Stroink!

behalve voor de vertrouwde delicatessen, wijnen
en geschenken nu ook terecht voor een uitgebreid assortiment koffie en thee. Bovendien heeft
de nieuwe zaak een gezellige horecahoek mét
enkele buitenzitjes waar bezoekers lekker kunnen genieten van een kopje koffie of thee met gebak of een prima lunch. Ook zullen er regelmatig
proeverijen worden georganiseerd.

Restaria Het Stroink
Het leek op dinsdag 1 september jl. wel ‘business
as usual’ in Het Stroink: geen toeters en bellen,
geen feestelijk doorgeknipte linten, geen openingsaanbiedingen… “Dat hadden we best graag
anders gezien”, bekent Edwin Voets van Restaria
Het Stroink. “Maar ja: we konden in corona-tijd
natuurlijk niet riskeren dat er hier een paar honderd man voor de deuren zouden staan te dringen. Daarom zijn we om tien uur – na een dag
proefdraaien voor familie, vrienden en bekenden
– maar gewoon open gegaan.” Toch had die ‘gewone’ opening nog best een bijzonder tintje: Edwin en zijn vrouw Nathalie droegen met het uitreiken van de sleutel namelijk de exploitatie van
de prachtige nieuwe zaak – waarover u elders in
deze uitgave meer kunt lezen – officieel over aan
hun dochter Jennifer en haar vriend Jeremy. Vanaf nu is het jonge stel hét gastvrije gezicht van
Restaria Het Stroink.

zijn grote delen van het buitenmetselwerk klaar
en ligt ook het dak er al op. Binnenkort kan de
aannemer dan ook beginnen met het afwerken
van de buitengevels met robuust regelwerk van
onbehandeld Douglas hout. Het zal dus niet lang
meer duren voor het 1.500 m2 grote gebouw volledig uit de steigers is.

Nieuw logo
Omdat het winkelcentrum een volledige metamorfose ondergaat, vond eigenaar WP Retail Invest
het belangrijk om voor Het Stroink een nieuw en
eigentijds logo te laten ontwerpen. Het resultaat
werd enkele maanden geleden al ‘op papier’ gepresenteerd en goed ontvangen. Eind augustus
was het dan eindelijk zover en monteerde De Letterconcurrent uit Enschede het logo in de vorm
van een lichtreclame op de nieuwe pui van de
entree aan de zuidkant. Later dit jaar zal het logo
ook worden aangebracht boven de andere entree
én aan de zijkant van de nieuwe Aldi.

Nieuwe Aldi supermarkt
De bouw van de nieuwe Aldi-supermarkt vordert
intussen in hoog tempo. Nauwelijks vier maanden
na het plaatsen van de eerste onderdelen van de
staalconstructie staan bijna alle binnenwanden,

“Een goede warme bakker is van harte welkom in Het Stroink!”

Gert-Jan Veldkamp (l) en Roderik Lüschen (r) van
WP Retail Invest feliciteren Edwin, Nathalie, Jennifer en Jeremy met de opening van hun nieuwe
zaak.
Gastrovino Vaneker
Ook Michiel en Hanneke Vaneker openden een
week of zes geleden bijna geruisloos de deuren
van hun nieuwe zaak, die een heel stuk groter
is dan de oude winkel. Gastrovino Vaneker – al
meer dan 40 jaar een begrip in Stroinkslanden –
is aantrekkelijk dan ooit, want klanten kunnen er

Nu de contouren en de kwaliteit van het vernieuwde winkelcentrum steeds beter zichtbaar worden,
ziet Roderik Lüschen – partner van winkelcentrumeigenaar WP Retail Invest – de belangstelling
van ondernemers toenemen. “Verbouwen en uitbreiden biedt natuurlijk volop kansen voor winkeliers met goede ideeën. Ik ben er dan ook trots op dat we – naast de komst van de nieuwe restaria
en de uitbreiding van Gastrovino Vaneker – inmiddels nóg enkele mooie ontwikkelingen kunnen
melden. Allereerst gaat AMI Kappers half september verhuizen naar een nieuwe winkelunit tussen
Etos en Primera. Ook wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbreiding van Albert Heijn. Zodra dit
klaar is, wordt de supermarkt ingericht volgens de nieuwste AH-formule. Tot slot hebben we onlangs
een huurovereenkomst afgesloten met Falagro, een kwalitatief hoogwaardige fietsenzaak uit Gronau die begin 2021 aan de noordkant van het winkelcentrum een tweede filiaal zal openen.”
Over een antwoord op de vraag of er nog andere winkels op het ‘verlanglijstje’ staan, hoeft Lüschen
niet lang na te denken. “Een visspecialist, een zaak in huishoudelijke artikelen en een opticien zouden mooie aanvullingen zijn. Maar waar we sowieso de deuren wagenwijd voor open zetten, is een
goede warme bakker!” Belangstelling? Neem dan contact op met Euverman bedrijfsmakelaardij:
(074) 250 32 22.

Illegaal afval storten bij Het Stroink
is bron van ergernis

Twentse natuurterreinen bestendiger
tegen veranderend klimaat

Sinds de aanleg van het nieuwe ondergrondse afvalcontainerpark bij winkelcentrum Het Stroink aan de Veldhoflanden worden hier regelmatig grote
hoeveelheden afval gedumpt. Dat is ronduit asociaal en wekt veel ergernis
op bij winkeliers en bezoekers.

Landschap Overijssel zorgt er samen met verschillende
partners voor dat natuurterreinen klimaatbestendig worden

Heeft u grof afval dat niet in de ondergrondse containers past of er niet in
thuishoort? Breng het dan – net zoals uw buren – netjes naar een afvalbrengpunt in de buurt. Afvalbrengpunt Enschede Zuid (Vlierstraat 105) is bijvoorbeeld slechts 1200 meter verderop! Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
08.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur. Hier kunt u veel afval
gratis kwijt. Van andere afvalsoorten mag u jaarlijks 75 kilo gratis brengen.
Heeft u meer afval, dan betaalt u slechts € 1,50 per 10 kilo. Kijk voor meer
informatie op: twentemilieu.nl/enschede

Holzikstables rookvrij

Sinds 1 juli 2020 zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en
buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen en buiten ons sportterrein, zoals langs de rijbaan en het terras zijn rookvrij. Dit is even wennen.
Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als Holzik Stables onze jeugd
willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!
Waarom op weg naar rookvrij?
Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal
en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie
zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de
buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een
rookvrij sportterrein voorkomen we dit.

In verschillende natuurgebieden werkt Landschap Overijssel aan biodiversiteit én klimaat door onder meer slim om te gaan met water. Met verschillende maatregelen wordt ervoor gezorgd dat in natte periodes het water beter
wordt afgevoerd en in droge periodes voldoende water beschikbaar blijft.
Dit maakt de natuur minder kwetsbaar voor het veranderende klimaat en
hier profiteren mensen, planten en dieren van. De maatregelen worden in
opdracht van het Nationale Deltaprogramma uitgevoerd samen met de overheid, gebiedspartners en grondeigenaren. Omdat elke druppel telt. Kijk voor
meer informatie op www.landschapoverijssel.nl/zon
Landschap Overijssel begint met het bestendiger maken van de natuurterreinen Smalenbroek, Groot Brunink, Usselerveen en Lonnekerberg. De aanpassingen zijn naar verwachting begin 2021 klaar. Later in 2021 volgt een
tweede ronde en worden ook andere gebieden klimaatbestendiger gemaakt.
Maatregelen
In de afgelopen zomers hebben we te maken gehad met extreme droogte.
Er was toen te weinig water beschikbaar om beken, sloten en grondwater
op peil te houden, waardoor schade ontstond aan de natuur en landbouw.
Oplossingen om het droogteprobleem tegen te gaan, zijn bijvoorbeeld water vasthouden in natuurgebieden, het anders inrichten van beekdalen en
het verminderen van verdamping door naaldbos te vervangen voor loofbos.
Naaldbomen verdampen namelijk meer water dan loofbomen. Loofbomen
zijn ook nog eens beter voor biodiversiteit, dus dat biedt extra voordeel. In de
Twentse terreinen worden werkzaamheden als het verondiepen en dempen
van sloten uitgevoerd. Hierdoor zal zich op den duur een nieuw en klimaatbestendiger bos ontwikkelen.
Andere inrichting bos
Door de droogte van de afgelopen jaren zijn bomen ook kwetsbaarder geworden voor invloeden zoals de letterzetter. De letterzetter is een kever die
gangen vreet in kwetsbare naaldbomen. De boom gaat hierdoor dood. Om
verspreiding van de kever te voorkomen moeten de aangetaste bomen worden weggehaald. Ook veel loofbomen sterven door de droogte en hitte. Het
veranderende klimaat maakt noodzakelijk dat we onze bossen anders inrichten. Een deel van de dode en aangetaste bomen dat wordt gekapt, wordt
terug geplant met loofbomen. Deze zijn niet gevoelig voor de letterzetter én
zijn beter voor de biodiversiteit.

Rookvrije Generatie
De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook
en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in
ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. We streven ernaar
dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is
het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar
kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke
omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren
van de Rookvrije Generatie.
We hopen dat je je, net als Holzik
Stables, sterk wil maken voor een
gezonde omgeving voor onze leden
en bezoekers.
Voor vragen en opmerkingen zijn wij
bereikbaar via:
lessen@holzikstables.nl
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Restaria Het Stroink is open!
Dinsdagochtend 1 september zijn
de deuren van Restaria Het Stroink
open gegaan. Vanwege de coronacrisis geen groots openingsfeest
met publiek. Maar de pers is in ruime
getale aanwezig, zodat het toch nog
een klein feestje wordt. Enkele kennissen komen ook hun felicitaties
overbrengen. Henk en Lidya Egelink van ‘De Egel eten en drinken’
uit Losser komen dozen friet brengen. Lidya: “We geven als cadeautje
graag iets waar ze wat aan hebben.
Bloemen zijn leuk, maar daar kun je
hier niet zo veel mee. Waarschijnlijk
krijgen ze die al genoeg.” Daar zijn
de eigenaren van snackbar De Haven het roerend mee eens. Zij brengen daarom dozen met hun beroemde schippersballen mee.
Om 10.00 uur is het officiële moment. Eigenaren Edwin en Natalie
overhandigen de sleutel van het
pand aan hun dochter Jennifer. Samen met haar vriend Jeremy gaat zij
dit filiaal leiden. Ze heeft er zin in.
“Toen we een half jaar geleden de
kans kregen om hier ook een Restaria te openen, heb ik me er voor
100% ingestort. Samen met mijn
vader heb ik alles uitgezocht en
geregeld. We hebben bijvoorbeeld
de volledige inrichting zelf uitgekozen. Ik begin vol goede moed aan
dit avontuur. Ik ben me er bewust
van dat ik zelf deze zaak groot moet
maken. Dat is spannend, maar wel
leuk. Ik ben bovendien erg blij dat
mijn vriend Jeremy samen met mij
mee in de zaak is gegaan. Dat geeft
me rust en vertrouwen,” vertelt Jennifer trots. Aan de bakplaat staat Jeremy intussen vlees te bakken voor
een broodje warm vlees. De eerste

klanten weten het eetcafé namelijk
al te vinden. Jennifer gaat Jeremy
helpen en samen overhandigen ze
even later het broodje aan de wachtende klant. Trots, maar ook een bee
tje verlegen zeggen ze tegelijk: “Eet
smakelijk.”
Bij de opening zijn ook Gert-Jan Veldkamp en Roderik Lüschen van WP
Retail Invest aanwezig. Dat bedrijf
is eigenaar van winkelcentrum Het
Stroink waar het nieuwe Restaria in
is gevestigd. Met inachtneming van
de anderhalve meter overhandigen
ze een bos bloemen aan de familie.
Gert-Jan en Roderik zijn blij dat het
eetcafé open is. Gert-Jan: “Het biedt
echt iets nieuws wat er nog niet was
in dit winkelcentrum. De verbouwing
en uitbreiding is spannend, zeker
nu, maar we zijn trots op het resultaat. De verbouwing is nu zeker over
de helft. Het wordt mooi.”
De keuken komt inmiddels steeds
meer tot leven. Er wordt koffie gezet,
er worden schnitzels gepaneerd en
de appeltaart wordt verwarmd in de
oven. Het is allemaal nog wel wennen. Natalie: “Gisteravond hebben
we voor vrienden en familie proefgedraaid. Dat was leuk. Zo konden
we de keuken leren kennen en uitdokteren hoe de bediening het beste werkt.” Jennifer overlegt intussen
met een collega over de plattegrond
van de eetzaal. “We hebben hier
bediening. Dat geeft net dat beetje
extra. In ons filiaal in Boswinkel hebben we dat niet. Ik heb ook het menu
wat uitgebreid. Zo krijg je iets meer
het gevoel van ‘uit eten gaan’. Ik
vind het belangrijk dat mensen hier
fijn kunnen eten en genieten.”

Waterretentie in ‘t Spik Smalenbroek fotograaf Michiel Poolman
VOLG ONS OOK OP

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES

Vraag een gratis waardebepaling

/profilebroeksema

U bent van
harte welkom!

van uw woning aan!

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.

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

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Stroinkslanden

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
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Iets stuk? Laat het repareren!
Repaircafé Stroinkshuis helpt u
graag met uw kapotte spullen. Ons
team vrijwilligers staat weer elke
zaterdag voor u klaar van 10.00 12.30 uur.
Heeft u een broek die korter moet?
Een kapot kledingstuk? Doet uw koffiezetapparaat of tosti-ijzer het niet
meer? Heeft u een lekke band? We
helpen u graag. Iets anders? Dan
gaan we gewoon kijken of het lukt!

We werken met een vrijwillige bijdrage. Dit houdt in, dat u betaalt wat
u (ervoor) over heeft. Onderdelen
die besteld moeten worden of op
voorraad liggen moeten echter wel
betaald kunnen worden. Deze worden uiteraard alleen in overleg met
u gebruikt!
Graag tot ziens in het Repaircafé!

Column

Viva bij Smiley Stroinkslanden

“Zijn er kinderen die mee willen
doen met de rabbithill?” Stilte……
“Zijn er kinderen die mee willen
doen aan de ‘Wateropjehoofdrabbithillwedstrijd’?” Een stuk of vijf
kinderen lopen langzaam (want het
is warm, errug warm) naar de startplek. “De winnaar krijgt een ijsje!”
En ineens staan er zo’n 15 kinderen in de rij. Vrijwilligers Aisha en
Mirthe vullen bekertjes met water en houden de tijd bij. Beheerder Frans van Triest moedigt elk
kind aan en zet ze op de foto. Zo
gaan alle kinderen één voor één
lopend en slalommend met een
bekertje water op hun hoofd over
de speelheuvel, de ‘rabbithill’. Als
er nog water in het bekertje zit als
ze over de finish komen, dingen ze
mee naar de prijs. Na afloop wordt
de top drie bekend gemaakt en die
krijgen alle drie een ijsje.
Uw verslaggever is op bezoek bij de
Zomerse Vakantieweken bij Smiley Stroinkslanden. Ondanks alle
coronamaatregelen mogen ze in
deze zomervakantie ook twee weken meedoen aan de alternatieve
JeugdViva. Frans: “We zijn héél blij
dat we dit kunnen doen! We zijn
eigenlijk het hele seizoen al dicht.
Ons Smileyveld is openbaar terrein,
dus kinderen kunnen hier altijd
spelen, maar we kunnen het niet
reguleren. Daarom gaan de speluitleen en alle andere activiteiten,
die we organiseren, niet door. Daar
balen we ontzettend van, want er
is niets mooiers dan de kinderen
uit de buurt een fijne middag bezorgen. Zeker nu, nu veel mensen
niet op vakantie konden, is het nog
belangrijker!” Vol trots en stralend
van plezier kijkt hij over het veld.
“Dit is nu onze tweede week. Het is
erg leuk. Iedere dag komen er gemiddeld 50-60 kinderen. In de eer-

ste week kregen we een anonieme
donatie van een betrokken wijkbewoner. Daar hebben we ijsjes van
gekocht. Dat was een grote hit.”
Op het terrein staan springkussens
van ‘Scoren in de Wijk’. Zij zijn ook
twee dagen bij Smiley Stroinkslanden. Alex: “Het is fijn om met deze
kinderen te voetballen. Er zitten
echt grote talenten tussen! Maar
we praten ook met de kinderen en
maken echt contact.” Zie het artikel
verderop in de krant.
Aan de andere kant van het terrein
staan partytenten met daaronder
picknicktafels. Daar wordt iedere
dag geknutseld, gegeten en gekletst. Vandaag worden er kleurrijke slangen gemaakt van pijpenragers, kralen en wiebeloogjes. Maar
de kinderen, die aan het knutselen
zijn, verbeteren uw verslaggever
heel beslist. “Het is een flamingo!”
Op de bankjes zitten ook ouders.
Beheerder Geke van Triest: “Ouders zijn bij ons welkom. Maar ze
moeten wel afstand houden en
zich niet te veel met de kinderen
bemoeien. We hebben vrijwilligers
genoeg voor de begeleiding. Over
het algemeen is het erg gezellig.
Voor sommige ouders is het echt
een uitje om hier te zijn.”
Er staat ook nog het Super Boerderij Multiplay Springkussen. Kinderen klauteren erin en erop om
vervolgens over de glijbaan in een
bad met water te plonsen. Grote
hilariteit alom. Aan het eind van de
middag komt Ruben van Big Party
Verhuur het springkussen weer ophalen. Als verrassing heeft hij ijsjes
meegenomen als traktatie voor de
kinderen. Dat belooft dus wat voor
morgen!
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Verslag vergadering Stadsdeelcommissie Zuid 23 juni jl.
Voor de zomervakantie, net na de juni-krant, vergadert stadsdeelcommissie Zuid wederom online. De
vergadering wordt deze keer voorgezeten door Henri
de Roode van de ChristenUnie. Bijna alle raadsleden
zijn aanwezig. Natuurlijk ook de wethouder van Zuid,
Arjan Kampman, stadsdeelmanager Timo Keuken en
de stadsdeelregisseurs, Zarina Dihal (Wesselerbrink),
Just Boeke (Stroinkslanden) en Denis de Heusden
(Helmerhoek). Voor het Wijkplatform Helmerhoek is
Ronnie Stein aanwezig en voor de wijkraad Wesselerbrink voorzitter Henk Siekmans. De Stroinkslanden
heeft geen wijkraad-vertegenwoordiging.

Bel voor een afspraak met:
053 476 81 91

U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

GROLSCH, HERTOG JAN,
BRAND OF BAVARIA
HERFSTBOCK
Alle soorten
2 multipacks of losse flessen
of blikken à 30-50 cl

2 HALEN*
1 BETALEN

JUMBO AARDAPPELEN

SUKADELAPPEN

Alle soorten
2 zakken à 3 kilo

Alle soorten
Per 500 gram

2 VOOR

4

5.–

a5,90

99
Kiloprijs 9,98

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 6 oktober 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

Men begint zoals gewoonlijk met het vaststellen van
de agenda. De agenda is online te vinden en men kan
daar eventueel nog wat aan toevoegen. Het volgende punt is altijd het goedkeuren van het verslag van
de vorige vergadering. Margriet Visser (Enschede Anders) en Annelies Futselaar (SP) missen in dat verslag
het “olifantenpaadje’. Later bij de rondvraag komt dit
onderwerp nog terug. Er
wordt afgesproken dat
het ‘olifantenpaadje’ wordt
toegevoegd aan het verslag van de vergadering
van 19 mei 2020.
Het volgende punt op de
agenda is de aandachtspunten- en toezeggingenlijst. Op die lijst staan
onderwerpen die niet
vergeten moeten worden
en op deze manier onder
de aandacht worden gebracht. Dennis, de wijkregisseur van de Helmerhoek neemt de lijst door.
Als eerste: Wijkcentrum
De Helmer. Op 11 juni jl.
heeft het bewonersinitiatief, die de exploitatie van
het wijkcentrum deed, die opdracht teruggegeven aan
de gemeente. Het wijkcentrum was vanwege corona
al een tijdje dicht. Het stadsdeelmanagement gaat
samen met de nieuwe beheerder kijken hoe en wat
er in de nieuwe situatie gaat gebeuren in het wijkcentrum. De activiteiten en ook de oude en nieuwe huurcontracten worden doorgelicht. Het wijkcentrum moet
nog corona-proof ingericht worden. Ook worden er gesprekken gevoerd met de vrijwilligers van het wijkcentrum. Na een stukje heel ambtelijke taal concludeert
uw verslaggever dat er voorlopig even geen derde
Wijkwijzer in Zuid komt. De Wijkwijzer is al te vinden
in Het Stroinkshuis en in De Magneet. Verder wordt
dit onderwerp op stedelijk niveau besproken. Stedelijk
niveau wil zeggen in de raadsvergadering en eerst in
het randprogramma die voor alle burgers online te volgen zijn. U vindt deze op de website van de gemeente
Enschede. Wordt vervolgd.
Ten tweede bespreekt Dennis de onzelfstandige bewoning op de Hanenberglanden. Door corona heeft
dit onderwerp wat vertraging opgelopen. Eind juni is
er een gesprek geweest met de bewonerscommissie
van de Hanenberglanden. De controles op de Hanenberglanden beginnen na de zomer. Er wordt overlast
ervaren omdat woningen worden verhuurd aan meerdere personen.
De voorzitter geeft het woord aan Arjan Kampman
voor de rest van de aandachtspunten.
Hij begint met het Smilyveld Stroinkslanden. Daar is
inmiddels een omgevingsbeheergroep en hij vraagt of
het daarom van de aandachtslijst af mag. Hij is van
mening dat als er aandacht nodig is voor het Smileyveld dat de nieuwe beheergroep daar zelf aandacht
voor kan vragen. De stadsdeelcommissie is het daarmee eens.
Het volgende aandachtspunt is de RIBW op de Broekheurneborch in de Wesselerbrink. Op 23 juni is de

bezwaarzaak behandeld. De commissie doet binnen
4 weken uitspraak. De ‘inhuizing’ loopt voorspoedig,
aldus de wethouder. Er wonen nu 26 mensen en het
is rustig.
Dan heel even over SVEN welzijnswerk. Ook dit wordt
verder op stedelijk niveau besproken. Mevrouw Futselaar van de SP maakt zich zorgen over de cijfers van
jeugdhulp en huiselijk geweld. Wijkregisseur Dennis
de Heusden vertelt dat aan het begin van de coronatijd de cijfers omlaag gingen en nu weer op het niveau
zitten zoals altijd in Zuid. Niet meer en niet minder.
Mevrouw Visser van Enschede Anders verbaast zich
over dat een aantal vlekken niet op de vlekkenkaart
staan. De vlekkenkaart is inmiddels klaar en wordt
ook stedelijk besproken. Daarop staan plekken waar
kwetsbare groepen gehuisvest zijn. Per wijk zit daar
een maximum aan. Mevrouw Visser meldt dat bijvoorbeeld het Leger des Heils op de Wesselerbrink en Mediant er niet opstaan. De vlekkenkaart wordt verder op
stedelijk niveau behandeld. Daar waar alle raadsleden

meepraten.
Gert Kel van Burgerbelangen meldt dat op 18 augustus
de raadsleden door de burgemeester zijn uitgenodigd
om te praten over cameratoezicht bij de fietstunnels.
Sarah Nijenhuis van het CDA vraagt nog een keer extra aandacht voor de problematiek op de Hanenberglanden.
Het volgende punt op de agenda: de korte mededelingen.
Arjan Kampman vertelt over het winkelcentrum Enschede Zuid. Fase 4, de achterzijde gaat voorlopig niet
door omdat sinds 2013, toen het plan werd gemaakt,
de winkelmarkt is veranderd. In het winkelcentrum is
meer leegstand dan verwacht en dus worden er geen
nieuwe winkelpanden toegevoegd. De wethouder
heeft wel zijn zorg uitgesproken over de bibliotheek
die in het winkelcentrum zou komen en dan het oude
pand zou worden afgebroken ten behoeve van extra
parkeerruimte. DC Vastgoed, de eigenaar van Winkelcentrum Enschede Zuid is met een alternatief plan gekomen waar nu door de ambtenaren naar wordt gekeken. Dan nog een mededeling over het Rutbeek. Aan
de nota zienswijze wordt gewerkt. De stikstofuitstoot
moet eerst naar 0. Dan kan men verder. Dennis de
Heusden noemt nog de verlichting in de fietstunnels.
Het besluit hierover is in voorbereiding en moet eind
oktober klaar zijn. Ook omdat de dagen dan weer korter worden.
Nieuws uit de wijkraden
Ronnie Stein van wijkplatform Helmerhoek kondigt de
nieuwe werkwijze van Wijkplatform Helmerhoek aan.
In plaats van een maandelijkse vergadering komen er
maandelijks twee inloopspreekuren. Elke 2e maandagochtend van de maand en elke 4e dinsdagavond
van de maand. In samenwerking met allerlei ondersteunende partijen. In antwoord op een vraag van Iris

Bloemhof Rutjes van D66 geeft Ronnie aan dat de
wijkwijzer van harte welkom is maar dat er in het wijkcentrum geen plek is om privé-gesprekken te voeren.
Henk Siekmans, voorzitter van de wijkraad Wesselerbrink, heeft 3 onderwerpen.
1) Hij vraagt om meer uren ondersteuning door welzijnswerk SVEN. Er zijn Brinken in de problemen. “Elk
uur dat we er bij kunnen krijgen is meegenomen.”
Naar aanleiding van vragen van Mevrouw Visser geeft
stadsdeelmanager Timo Keuken aan dat er stadsbreed een beperkt budget is. Daar gaat de gemeenteraad over vergaderen na de zomer. De wijkraad heeft
een brief gestuurd naar de afzonderlijke raadsleden.
Mevrouw Futselaar: ”Niemand heeft gereageerd op de
brief helaas.” Hij wordt in deze vergadering bedankt
voor het onder de aandacht brengen van de zorgen op
de Wesselerbrink.
2) Een artikel in de Tubantia van 26 mei over een investeringsfonds. Is daar al iets concreets over te melden?
Mevrouw Visser: “Dat zijn mooie voornemens maar er
moet nog gesproken worden over de gehele begroting van de gemeente en
er zijn bezuinigingsopgaven dus een bedrag kan
daar nog niet aan gekoppeld worden.”
3) In de wijk de Posten
wordt een onderzoek gedaan over hoe het gaat
op de Posten. “Wat wordt
er onderzocht op de Posten?” Wethouder: “Men
wil de bewoners meenemen in alle ontwikkelingen die men wil realiseren
in de wijk de Posten. Dat
is een doorlopend proces
met allerlei samenwerkende partijen. Na de zomer wordt iedereen bijgepraat.”
Vragen uit de commissie
Mevrouw Futselaar heeft in tegenstelling tot de wethouder wel klachten ontvangen over de RIBW. En
ook mevrouw Visser heeft klachten ontvangen over
geluidsoverlast en dealen. Zij vraagt zich af waar de
gemeente de grens legt. De wethouder vertelt dat er
structureel niets aan de hand is. De geluidsoverlast,
hard praten, is wat je kan verwachten in een stad en
ook het dealen is niet RIBW gerelateerd. Dat gebeurde
al voordat het RIBW op de Broekheurneborch kwam
en is zelfs afgenomen volgens de politie. Mevrouw
Futselaar geeft aan een ander beeld voorgespiegeld
te hebben gekregen dan het beeld dat de wethouder
schetst. Zij blijft zich informeren. De wethouder wil
graag dat iedereen die overlast ervaart zich meldt, bij
politie of RIWB of de politiek. Mevrouw Visser wil dat
er dan ook iets mee gebeurt en de heer Keuken wil die
meldingen dan graag horen als zijnde stadsdeelmanagement Zuid en/of melden bij wijkregisseur, Zarina
Dihal.
Nog even over het Olifantenpaadje: Mevrouw Futselaar is verbolgen over het feit dat het college van burgemeester en wethouders een advies van de klachtencommissaris “eigenlijk negeert”. De betreffende
inwoner kan nog naar de nationale ombudsman aldus
de wethouder. Inhoudelijk is wethouder Jurgen van
Houdt hiermee bezig omdat het valt onder ‘snippergroei’. Uiteindelijk wordt besloten dat het olifantenpaadje de komende vergadering op de agenda staat.
En dan wordt de vergadering gesloten. De volgende
vergadering vindt plaats op dinsdag 6 oktober 2020.
Wij gaan ervan uit dat ook die online zal plaatsvinden.
U kunt dan meekijken via de website van de gemeente, www.enschede.nl

Contact: Stadsdeelmanagement Zuid via telefoonnummer 14053 of mail naar: stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl
Wijkregisseur Stroinkslanden: Just Boeke, Wijkregisseur Wesselerbrink: Zarina Dihal Wijkregisseur Helmerhoek: Dennis de Heusden

Erve Leppink – De Wel heeft uw hulp nodig!

De WeL (Werken en Leren) is een
dagbestedingslocatie van de JP van
den Bent stichting en wij zijn gevestigd op Erve Leppink in Enschede.
Ons onderkomen is een mooie, totaal gerenoveerde en aangepaste
boerderij. Binnen onze dagbesteding is ruimte voor héél veel variatie
in werkzaamheden.
Zo af en toe hebben we jullie hulp
nodig, zo ook nu...
Door de coronawetgeving zijn wij
genoodzaakt te gaan werken in ver-

schillende groepen, om de afstand
van 1.50 meter te waarborgen voor
onze mensen. Dit betekent dat het
inpakwerk dat we nu uitvoeren voor
opdrachtgevers niet voldoende is
om iedereen te voorzien van werk.
We kunnen niet meer met veel mensen in één ruimte aan één klus werken, maar moeten iedereen verdelen over de ruimte die we hebben in
onze boerderij. Omdat we nu kijken
naar mogelijkheden om meer mensen op een dag een plek te kunnen
geven, zijn wij op zoek naar eenvoudig inpak-, sorteer-, of stickerwerk,
zodat we weer meer mensen naar
het, voor hen zo belangrijke, werk
kunnen laten komen. Mocht je een
tip, of misschien wel werk, voor ons
hebben? Zou je dan alsjeblieft contact met ons willen opnemen? Je
kunt dit doen door te bellen naar:
06-13689879 0f 053-8524937

Duurzaam Thuis Twente is een stichting die namens de 14 Twentse gemeenten huiseigenaren wil helpen bij
vragen over hun woning en hen daarbij
belangeloos duurzaam advies geeft.
In elke gemeente is een aantal wooncoaches actief die als echte ‘noaber’
de woningbezitters met raad en daad
bijstaat.
Wooncoaches zijn goed opgeleide ervaringsdeskundigen met kennis op het
gebied van wonen, techniek en duurzaamheid. Zij komen op verzoek van
huiseigenaren kostenloos op bezoek
om te luisteren naar woningvragen en
mee te denken in oplossingen. Bijvoorbeeld over vragen m.b.t. wooncomfort,
energie besparen of opwekken en gasloos wonen.

Je hart is het belangrijkste orgaan in
je lichaam en daarom is het belangrijk dat je je hartspier goed traint.
Nederland telt zo’n 1,4 miljoen hartpatiënten. Elke dag sterven er meer
dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Hartpatiënten kunnen daarom bij Sportaal terecht voor een cardiotraining.
Op donderdagochtend is zwembad
Aquadrome de plek voor hartpatiën-
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ten. Onder begeleiding van gediplomeerde zwemonderwijzers werk je
in het water aan je conditie. Tijdens
de les ga je twee keer 20 minuten
bewegen. De oefeningen zijn wisselend in intensiviteit, waardoor je verschillende hartfrequenties traint.

Nathalie Thoonsen, coördinator van de
stichting, geeft aan dat het de afgelopen tijd lastig was om huisbezoeken af
te leggen maar dat er sinds 1 juni gelukkig meer mogelijk is. Circa 50 wooncoaches staan te trappelen om de huiseigenaren weer actief behulpzaam te
zijn. Voor de wederzijdse veiligheid en
gezondheid houden zij daarbij vanzelfsprekend wel de RIVM-richtlijnen aan!
Liever nog geen bezoek aan huis?
Maak dan een belafspraak of kijk op
de website www.duurzaamthuistwente.nl. Naast informatie over duurzame
maatregelen en subsidiemogelijkheden
bevat de site een aantal tools waarmee
bezoekers eenvoudig een energiecheck of quickscan kunnen doen. Er
wordt daarmee een rapport gegenereerd waar de huiseigenaar zelf verder
mee aan de slag kan.
Nathalie Thoonsen: “Verduurzaming
verbetert de waarde van een woning.
Het mooie is dat het tevens het wooncomfort verhoogt en de energielasten
verlaagt. En daar heb je direct profijt van. Mensen die nu niet verhuizen
maar blijven wonen en een verbouwing
of verduurzaming willen, helpen we
daar graag bij!”
Via het centrale telefoonnummer 088
185 01 30 kan een afspraak met een
wooncoach voor een (beeld)belgesprek
of een huisbezoek worden gemaakt.

Fit & Smove: beweging, voeding en fysiotherapie in één
Fitness- en conditie training
Maandagavond, Wesselernering 60-4
17:45–20:30 uur
In beweging blijven en gezond eten is
voor iedereen belangrijk, maar wordt
nóg belangrijker als u ouder wordt. Zo
blijft u fit en vitaal en kunt u zo optimaal
mogelijk van het leven blijven genieten.
Voor de mensen die het lastig vinden
om hier zelf mee aan de slag te gaan,
is er het Fit & Smove programma, waarin beweging, voeding en fysiotherapie
centraal staan.
Fit & Smove werkt nauw samen met de
praktijkverpleegkundigen voor diabetes, COPD/astma en hart- en vaatziekten, fysiotherapeuten en beweging &
voedingsconsulenten. Zo ontstaat een
sportprogramma voor u op maat. Fit &
Smove Zuid is een samenwerking van
Fysiotherapie en Huisartsen Gezondheidscentrum Wesselerbrink.
Voor wie is Fit & Smove?
Fit & Smove is geschikt voor iedereen
die graag wil bewegen en een gezonde
levensstijl wil opbouwen onder deskundige begeleiding. De focus ligt daarbij
op volwassenen van 55 jaar en ouder.
Het doel is om mensen meer in beweging te krijgen (en te houden) in een
actieve setting, waarbinnen ook sociale
contacten centraal staan.
Tijden en locaties
Binnen het programma Fit & Smove
worden op structurele basis verschillende activiteiten ondernomen. Denk hierbij aan onder andere:

Er is nu ook een Sutu in Zuid!
Nadat rondom de Magneet een buitentuin en o.a. prachtige speeltoestellen en voetbalkooi zijn geplaatst is nu de Sutu geplaatst. Het is een samenspel voor kinderen, tieners
en volwassenen en je kunt spelen tegen anderen. Je moet wel zelf een bal meenemen.
Met deze voetbalmuur is het gehele buitengebeuren van de Magneet opgeleverd met
dank aan de bijdragen van de provincie, gemeente en wijkbudgetten.
De voetbalmuur Yalp Sutu bevat 16 lichtgevende vlakken die van alles meten als ze met
een bal geraakt worden. Ook bevat de voetbalmuur een snelheidsradar die de kracht
van een schot meet. Met één druk op de knop kan gekozen worden voor verschillende
spellen, die uitdagend blijven door levelopbouw en een sterk competitie-element. Via
de 3G-verbinding worden doorlopend nieuwe spellen op de voetbalmuur geüpload die
het product vernieuwend houden.
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Ondernemers in Coronatijd: cateringbedrijf Ray’s Cooking

Aqua Cardio: elke donderdag van
10.30 tot 12.00 uur in zwembad
Aquadroom.

Alvast heel erg bedankt namens iedereen van de WeL!

Wooncoaches Duurzaam Thuis Twente gaan weer op
bezoek voor gratis advies aan huis
Vanwege de coronamaatregelen was
het lastig om huisbezoeken af te leggen. Per 1 juni is er gelukkig een aantal versoepelingen. Daarom kunnen
Twentse huiseigenaren voor het verduurzamen van hun woning nu weer
terecht bij een wooncoach voor gratis
en deskundig advies aan huis.

Aqua Cardio

BOR (bewegen op Recept)
Dinsdagavond, Het Riet 10,
18:00–20:00 uur
Smovey Walking
Woensdagavond,
circa april t/m september: Pannenkoekhuis “Le Pompidou” Wesselerweg 15
circa oktober t/m maart: Gezondheidscentrum Wesselerbrink, Wesseler-Nering 60
Tai Chi
Zaterdagochtend, Het Riet 10, 09:30–
10:30 uur
Werkwijze Fit & Smove
Tijdens een vrijblijvende proefperiode van twee weken kunt u deelnemen
aan het programma van Fit & Smove.
Binnen deze periode vindt bij de fysiotherapie een intake plaats en wordt uw
gezondheid in kaart gebracht, zodat u
daarna in kunt stromen in het Fit & Smove programma.
Kosten
U heeft de keuze om 1x per week of
vaker mee te doen. Voor 1x per week
sporten betaalt u € 16,95 per maand
en onbeperkt sporten kost € 22,95 per
maand.
Voor meer informatie bel of mail gerust
naar: Joke Veldhuis tel. 06 225 42 669,
j.h.veldhuis@kpmail.nl of Mumin van
den Belt, tel. 06 407 298 15, m.vd.belt@
hotmail.com

Barbeque’s, warme maaltijden, hapjes, buffetten, koffie, thee, broodjes,
drank, vis, vlees, vegetarisch en vegan, vergaderingen, straatfeesten,
openingen en bruiloften.
In de zomervakantie verschijnt de
papieren wijkkrant traditioneel niet.
Uw verslaggevers, nieuwsjagers en
vormgever hebben dan ook even
vrij. Maar als ons gevraagd wordt
aandacht te geven aan iets wat niet
kan wachten dan komen we graag

langs Zo zaten we bij Raymond en
Karin aan de keukentafel. Op anderhalve meter afstand natuurlijk. Twee
kleine hondjes kwamen ons begroeten en later mocht de hele grote hond
ook even komen kennis maken.
Raymond en Karin Moorman zijn beiden geboren en getogen Enschedeërs. 20 jaar geleden zijn ze samen
gaan wonen op de Stroinkslanden.
Raymond heeft een passie voor koken. En 30 jaar ervaring. Hij heeft

Sjors Zomer: een groot succes!

Meer dan 1100 kinderen hebben tijdens de afgelopen zomervakantie meegedaan met een activiteit van Sjors Zomer. Sjors Zomer was nieuw. Bijna
alle kinderen hebben wel eens gehoord van de activiteiten van Sjors Sportief
of van Sjors Creatief maar die activiteiten hadden ook vakantie.
Omdat alles door de coronacrisis anders was. Omdat veel kinderen deze zomervakantie thuis waren. En omdat de JeugdViva aangepast moest worden,
zijn we met Sjors Zomer begonnen.

als kok gewerkt bij onder andere
Restaurant De Tankenberg en Bistro
T-Bone, en als docent restaurant en
catering bij De Kapstok, speciaal onderwijs in Hengelo. Sinds 2012 hebben ze samen een cateringbedrijf en
een foodtruck die op afspraak langskomt. Ray’s Cooking.
De directe aanleiding voor dit stukje was de jaarlijkse BBQ van de
wijkraad op de Wesselerbrink. Daar
bleek dat de bescheiden Raymond
het dit seizoen tot nu toe wel heel
rustig heeft. Raymond werkt normaalgesproken vanuit de keuken in
poppodium Metropool in Hengelo en
dan snapt u het wel. Geen concerten,
geen festivals en ook de dagbesteding voor jongeren met een afstand
tot de arbeidsmarkt is stil komen te
liggen. Raymond had twee keer per
week een jongen die hand- en spandiensten verrichtte, 1 keer per week
een groepje dat lekker bezig kon zijn
in de keuken van Metropool en ook
nog een jongere die elke week kwam
helpen in het restaurant. Deze jongeren zitten ook al maanden thuis.
In het restaurant kwamen concertbe-

zoekers dineren voorafgaand aan het
concert. Alles ligt stil vanaf dat ene
moment op 12 maart jl. De geplande
band moest weer afbreken, Trijntje
Oosterhuis kon thuisblijven en al het
eten moest worden weggegooid.
Sindsdien zitten Raymond en Karin
thuis. Even wat nierstenen wegwerken, een geluk bij een ongeluk dat
dat in deze periode gebeurde, en nu
heel langzaam weer opstarten met
her en der een festivalletje zoals Jett
Rebel in Hertme maar er kan en moet
natuurlijk meer bij.
Heeft u dus een feestje of andere bijeenkomst met minimaal 20 personen,
kijk dan eens op www.rayscooking.nl.
Vooral als u niet van afwassen houdt
want dat doen ze ook nog voor u! U
kunt ook te allen tijde contact opnemen via de mail: info@rayscooking.
nl of even bellen met 06 147 600 66.
Bent u zelf ondernemer en heeft u
last van de coronamaatregelen en
wilt u ook graag als inwoner van Enschede Zuid in de wijkkrant uw verhaal vertellen, neem dan contact op
met contact@brinkpraat.nl

In totaal hebben 21 aanbieders 170 activiteiten georganiseerd. Genoeg te
doen dus.
Het weer gooide af en toe roet in het eten. Aan het begin van de vakantie
was het koud en regenachtig. Aan het eind van de vakantie was het bloedheet. Daardoor konden sommige activiteiten niet doorgaan. Dat was jammer, maar we kijken terug op een geslaagde Sjors Zomer!
Nu op naar het nieuwe schooljaar vol met bijzondere activiteiten. Dus tot
ziens bij Sjors Sportief of Sjors Creatief!

Zuidcup: voetballen om Enschede Zuid te verbinden

Het fluitsignaal klinkt, er wordt afgetrapt en... de bal
vliegt het doel in! Het is 1-0 nog voor er twee seconden zijn verstreken.
Uw redacteur staat langs de lijn bij het nieuwe voetbaltoernooi voor jongeren in Enschede Zuid: de Zuidcup. Bij de wedstrijd van WSB tegen FC Helmerhoek
gaat team WSB ineens beter spelen. Hun sterspeler
Mert is net gearriveerd. Hij had zich verslapen. Niet
veel later scoort hij een doelpunt na een mooie passeerbeweging. “Ha, ik ben nu wel wakker!”
Even later schiet de keepster van team Tuindorp
Killers de doeltrap rechtstreeks in het doel van de
tegenstander. Die kijkt vertwijfeld toe. Het lijkt wel op
het doelpunt van Bergkamp na de doeltrap van Van
der Sar op het EK in 1996!
Team De Postenstrijders heeft even pauze. Languit
op het kunstgrasveld worden de gespeelde wedstrijden besproken. “Ik werd op mijn hiel getrapt anders
had ik gescoord!” “We hebben één wedstrijd gelijk
gespeeld en één verloren. Die hadden we best kunnen winnen maar we speelden gewoon slecht.”
De Zuidcup wordt gespeeld bij vv. Victoria ’28. Jongerenwerker Pascal heeft vorig jaar de Stroinkscup
georganiseerd. Zo ontstond het idee om nu een
voetbaltoernooi voor heel Enschede Zuid te organi-

seren. Jongerenwerkers van Alifa in Enschede Zuid
en combinatiefunctionarissen van Sportaal hebben
de handen ineengeslagen om samen voor jongeren
van 12-18 jaar een voetbaltoernooi te organiseren.
Jeroen: “Voor kinderen tot 12 jaar wordt van alles
georganiseerd, maar voor jongeren vanaf 12 jaar is
er weinig. Daarom hebben we nu dit toernooi juist
voor deze doelgroep georganiseerd.” Samen met
zijn collega Charbel moedigt hij de teams aan. Pascal: “We zijn blij dat we weer wat kunnen doen. Door
de coronacrisis konden we ons werk eigenlijk niet
uitvoeren. We bedenken wel nieuwe dingen. Zo hebben we een digitale knutselclub opgezet. We hebben ook een filmpje gemaakt om iedereen voor dit
toernooi uit te nodigen. Dat is bijna 3000 keer bekeken. Maar views of beeldbellen zijn niet hetzelfde als
echt contact.”
Er zijn weer wedstrijden afgelopen en de teams wisselen van veld. Team FC Smoenie heeft deze ronde
pauze. “Smoenie is ons idool.” “Die vinden we leuk.”
Gniffel, gniffel…. “Smoenie is Syrisch voor Simone.”
De zes jongens gaan giechelend en stoer tegelijk
wat drinken op het terras. “Ik vind het leuk. Maar dat
we geen voetbalschoenen mogen dragen is vervelend. We glijden steeds uit.”

Jongerenwerker Mario loopt met zijn laptop in zijn
handen langs de velden heen en weer. Hij houdt de
stand bij. Er doen vijf teams van zes spelers mee.
De wedstrijden duren 10 minuten en worden vijf tegen vijf gespeeld. Mario: “We hadden gehoopt op
meer teams, maar we maken er met elkaar een leuk
toernooi van. Er zijn twee teams uit Helmerhoek en
drie uit Wesselerbrink.” Zijn collega Randy vult aan:
“Ik merk dat de kinderen elkaar onderling niet echt
kennen, maar iedereen praat met iedereen. Gaaf om
te zien dat er zo verbinding ontstaat.”
Een week later zijn de finales gespeeld.
De eindstand van de Zuidcup:
1e plek FC Helmerhoek
2e plek WSB
3e plek FC Smoeni
4e plek Tuindorpkillers
5e plek Postenstrijders
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Column: Wijkverhalen

“Een goed verzorgde
uitvaart waar u met
een goed gevoel
op terug kunt kijken.
Daar staan we voor.”

Reden

87

De
dankbaarheid
en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

Pedro Swier

Bel (053) 431 23 89

www.vredehof.nl

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?
Bij De Posten hebben we volop mogelijkheden
om aan de slag te gaan. Kijk op onze website
voor diverse vacatures.

deposten.nl/vacatures

Gespecialiseerd in:
Dry Needling
Echografie
Hart/Vaat/Long Therapie
Kinderfysiotherapie
Manuele Therapie
Medical Taping
Sportfysiotherapie
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Welkom in onze moderne praktijk, gevestigd in het Gezondheidscentrum
Wesselerbrink aan de Wesselernering 60-4 in Enschede. De praktijk
beschikt over een moderne en volledig uitgeruste oefenzaal. Ideaal voor
het volgen van training, ook als vervolg op de reguliere behandeling.
Bel ons voor een afspraak. Graag tot ziens!

Van de redactie

Cliëntenraad de Posten zoekt versterking!

Iets voor u?
✓

Woont u in Enschede-zuid en hebt u belangstelling voor de
ontwikkelingen in de ouderenzorg?

www.fysiotherapiewesselerbrink.nl

Chantell is een penpall, het Engelse
woord voor penvriendin, van een van
de meiden van onze meidengroep.
Ze is inmiddels 35 jaar en woont in
New York. Ik hoorde het geweldige
verhaal van Chantell. Het was vrijdagavond en omdat een vriendin
jarig was, bezochten ze een bar. Ergens in een steeg vonden ze ‘Oceans
Tavern’. Het was een duik in het verleden. De kassa kwam uit 1948 en de
eigenaar was haast net zo oud. Zijn
naam was Nate. Hij leek erg blij dat
hij klanten had. De hele avond vertelde hij verhalen aan de vriendinnen.
Hij praatte over mediation, race-auto’s en zijn broer in Arizona. Het was
zo’n leuke ervaring dat de vriendinnen elk weekend terugkwamen in de bar.
Na een tijd bood Nate
Chantell een baan
aan. Hij leerde haar
niet veel want hij wist
weinig over het vak.
Hij bewaarde al zijn
documenten in een
leeg Budweiserkrat.
Maar hij was de ziel van de zaak. Hij
noemde iedereen ‘his kids’ en hij was
een echte hippie. Chantell en Nate
werkten 10 jaar samen in de bar. Hij
werd een soort vader voor haar. En
de bar speelde een belangrijke rol in
haar leven. Nate was altijd in de bar,
hoewel hij ook regelmatig dreigde te
verhuizen naar Hawaï, omdat de bar

053 - 4780470
✓

Voelt u zich betrokken bij het algemeen belang van de cliënten
van de Posten en hun naasten?

✓ En wilt u namens de cliënten meedenken en meepraten over
onderwerpen die nu én in de toekomst belangrijk zijn voor
de Posten?

Kom dan onze Cliëntenraad versterken!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden die tijd en energie willen
steken in de belangenbehartiging van de cliënten van de Posten.

Meer weten?
Kijk op www.deposten.nl/vacature-clientenraad.
Open: Maandag - Vrijdag: 9:00–18:00 uur Zaterdag: 9:00–17:00 uur Zondag: gesloten

Samen werken aan verbetering

zijn dood zou kunnen worden. Dat zei
hij gekscherend. Er waren misschien
zes dagen per jaar dat hij niet in de
bar te vinden was. Dus toen hij op
een dag niet verscheen, wist Chantell dat er iets goed mis was. De politie vond hem bij zijn appartement,
bewusteloos. Hij had een hartaanval
gehad en overleed diezelfde avond.
Niemand van de bar wist wat te doen.
Chantell sprak in tranen over hem op
zijn begrafenis. Het was mooi. Iedereen verwachtte dat het het einde
betekende van Oceans Tavern. Maar
een maand na de begrafenis belde
de broer van Nate. Hij zei dat hij de
nalatenschap van Nate niet aan een
vreemde kon achterlaten, dus bood
hij de bar aan Chantell
en haar man aan. Zij
renoveerden het volledig. Met een modern
register, een nieuwe
tap en een nieuwe
kassa. Veel veranderingen zodat er kans
op overleven zou ontstaan, want de omzet
viel al jaren tegen. Er kwam ook een
grote ‘memory wall’ omdat ze meer
mensen dat goede gevoel van Nate
wilden meegeven.
Namens de twee penvriendinnen,
bekend bij Alifa

Wij van de krant hopen dat u een goede
zomer heeft gehad. Al dan niet in de achtertuin. Wij beginnen in ieder geval weer
met frisse zin aan het nieuwe jaar. We
hopen weer elke maand contact met u
te hebben. Heeft u nieuws? Laat het ons
weten!
We hebben ook een nieuwe rubriek. Ondernemen in Coronatijd. Door de crisis
zijn er diverse (kleine) ondernemers in de
problemen geraakt. Kleine ondernemers
die wel van belang zijn voor Enschede
Zuid. Kent u ook zo iemand? En wil die in
de krant, laat het ons weten.
Wij hopen dat u weer met veel plezier
deze kranten leest!

Lid van de Cliëntenraad de Posten

Stem van bewoners en klanten
Saai en stoffig? Dat kun je een zorgorganisatie tegenwoordig niet noemen. En dat geldt zeker voor de Posten. Greetje Ros is sinds 2014 lid van
de Cliëntenraad van de Posten. “Er
zijn ontzettend veel ontwikkelingen
in de Posten”, vertelt zij. “Het is interessant om daar via de Cliëntenraad
over te horen en te lezen. We praten
over allerlei onderwerpen mee. Van
de kwaliteit van het eten en welzijnsactiviteiten tot ontwikkelingen op
het gebied van zorgtechnologie en
nieuwbouw.”
Greetje werkte tot haar pensioen in
de ouderenzorg en woont in de buurt
van de Posten. “Na mijn pensioen
bleef ik belangstelling houden voor
de ouderenzorg. Ik was nieuwsgierig naar de Posten: wat speelt daar
allemaal? En hoe is het om daar te
wonen? Ik ben er vrijwilliger geworden en heb me aangemeld voor de
Cliëntenraad.”

Over haar motivatie: “Ik vind dat ouderen een volwaardig onderdeel van
de samenleving moeten zijn. Met alles wat ze in hun leven hebben gedaan en meegemaakt blijven ze ertoe
doen. In de Cliëntenraad kan ik opkomen voor hun belang!”
In de Posten ervaart Greetje dat de
Cliëntenraad een serieuze gesprekspartner is: “We krijgen regelmatig adviesvragen. Er zijn wettelijke regels
om ervoor te zorgen dat een Cliëntenraad invloed heeft op belangrijke
besluiten in een zorginstelling. We
kijken altijd vanuit het belang van de
cliënt, en we laten ook ongevraagd
onze stem horen als we vinden dat
iets anders kan of beter moet. We
worden daarin altijd serieus genomen. Het voelt goed om te merken
dat je het verschil kunt maken. Zo geven we de klanten en bewoners van
de Posten een stem als we aan tafel
zitten met de directie en managers.”

Een kijkje bij Thuis@ Victoria ‘28
Het is de tweede dag van het nieuwe schooljaar en het is mooi weer.
Sommige kinderen zien elkaar weer
voor het eerst sinds maanden, omdat
door de coronamaatregelen alles anders dan anders was. Terwijl de tafels worden gedekt zijn de kinderen
druk in de weer. Begeleiders Naomi
en Wesley sturen ze daarom naar
buiten om even uit te razen.
Nadat ze hun handen hebben gewassen, mogen ze aan tafel komen. Vanavond staan er pannenkoeken op het
menu voor de kinderen bij Thuis@.
Een feestelijke maaltijd, omdat iedereen weer gewoon thuis kan zijn
bij Thuis@. De eerste pannenkoeken worden uitgedeeld. Op de afgedekte biljarttafel staan poedersuiker,
chocopasta en stroop. Eén voor één
mogen de kinderen met hun bord bij
Robin en Wesley komen om iets op
hun pannenkoek te krijgen. Dat begint voorzichtig, maar algauw ontstaan er combinaties. Trots laat één
van de kinderen zien dat hij stroop
en poedersuiker op zijn pannenkoek
heeft gekregen. Uiteraard wordt even
later ook de combinatie poedersuiker
en chocopasta uitgeprobeerd.
Er volgt een tweede ronde pannenkoeken en een derde. Soms duurt
het wachten wat lang, dan gaan de
kinderen spelletjes met elkaar doen.
“Zeg eens houd je bek!” of “Raak
mijn handen eens aan!”
Aan een andere tafel proberen twee
meisjes elkaar uit te dagen om zo veel
mogelijk pannenkoeken te eten. Niet
echt natuurlijk, want meer dan vier
pannenkoeken per persoon krijgen
ze niet. Maar het is leuk om elkaar
weer even met woorden uit testen na
de vakantie. De tweede pannenkoek
verdwijnt uiteraard bij beide meisjes

als sneeuw voor de zon, de derde
volgt al iets langzamer. Bij de vierde
pannenkoek zijn de ogen al heel wat
minder groot. De één eet hem zo op.
De ander besluit er maar niks op te
doen. Ze rolt hem op en snijdt hem
in stukjes. Eén voor één eet ze alle
stukjes op. Het is ineens veel stiller
aan tafel. Op het gesmak van het
broertje van een van de meisjes na
dan. Hij likt enthousiast zijn bord af.
De stroop en chocopasta zitten op
zijn wangen, armen en vingers, maar
het bord gaat schoon!
De oudere jongens zitten samen aan
één tafel, maar of dat echt gezellig
is… Lawaaierig in ieder geval wel. Zo
vlak na de vakantie moeten ze weer
erg wennen aan elkaar. Na verloop
van tijd besluit één van de jongens
dat het genoeg is. Hij heeft geleerd
om bij moeilijke situaties afstand te
nemen. Dus hij gaat aan een andere
tafel zitten.
Nadat iedereen zijn of haar bord
heeft afgewassen, is het tijd voor een
toetje: een bakje vla.
Ze zeggen wel eens: als katjes muizen, dan mauwen ze niet. Maar eten
en tegelijk lawaai maken gaat prima
samen met discussies met andere
tafels. Grenzen en regels zijn zo vlak
na de vakantie weer even moeilijk.
Kortom een beetje druk, maar wel
oergezellig. Een geslaagd minifeestje met pannenkoeken. #fijnomweersamentezijn
Naast de voorziening Thuis@ wordt
bij v.v. Victoria ’28 ook de BBL Entree-opleiding georganiseerd. Op 17
september gaat een nieuwe groep
van 17 studenten van start. In een
volgende krant zullen we u daar
meer over vertellen.

Dreamfactory is weer open!
Met ingang van 31 augustus 2020
zijn de deuren van Kringloopwinkel
de Dreamfactory weer geopend vanaf
10.00 uur in de ochtend. En het mooie
is, we sluiten ze pas weer om 16.00
uur. Dat betekent dat je ook tussen de
middag welkom bent om de winkel uit
te pluizen of een praatje te maken met
één van onze gastvrije vrijwilligers.
Wat niet veranderd is, zijn de kleine
prijsjes en de lekkere koffie. We zijn
blij dat we na de lange coronaperiode weer aan de slag kunnen. Uiteraard houden we rekening met alle

Covid19-richtlijnen in de winkel. We
hebben bovendien buiten een zitje
gemaakt waar je kunt wachten op je
beurt of gewoon even bij kunt komen
met een lekker kopje koffie. De eerste dagen waren alweer een groot
succes. Veel mensen komen bijvoorbeeld kleding kopen of juist spulletjes
brengen.
Dus kom je binnenkort weer eens een
kijkje nemen?
U vindt de Dreamfactory aan de
Broekheurne-Ring 1050, Enschede

Regeling Kleine Natuurprojecten –
Prins Bernard CultuurFonds

Moeite met bewegen
of pijnklachten?

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Overijssel stelt de Regeling Kleine
Natuurprojecten per 1 september
weer open. Vanwege het doorslaande succes moest het Cultuurfonds
Overijssel de subsidieregeling tijdelijk opschorten, omdat het beschikbare budget was uitgeput. Het
bestuur heeft nu extra geld beschikbaar gesteld, zodat er weer nieuwe
aanvragen kunnen worden ingediend.

De Posten Fysiotherapie heeft alle specialisaties
in huis om u te helpen.
Onze specialisaties:
Reguliere fysiotherapie
Dry needling
Medical taping
Fysiotherapie aan huis
Geriatrie fysiotherapie
Manuele fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie
Seniorenfitness
Hart-, vaat- en longfysiotherapie

Onze praktijk is
direct toegankelijk
voor jong en oud.
Een verwijzing is
niet nodig.

Meer
informatie
of direct
een afspraak
maken?
Bel naar:
053 - 4 771 085

De Regeling Kleine Natuurprojecten
is een laagdrempelige subsidiemogelijkheid voor vrijwilligers die meer
groen in de provincie Overijssel willen 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. Voor meer informatie: www.cultuurfonds.nl/overijssel

Een voorbeeld uit de praktijk
Afgelopen jaar heeft de Bijenhoek
in Helmerhoek gebruik gemaakt van
deze regeling. Ze hebben een subsidieaanvraag gedaan en een bedrag toegewezen gekregen. Daarmee hebben ze de Bijenhoek meer
vorm kunnen geven en met name
het onderhoud kunnen verbeteren.
Ze hebben de volgende aankopen
kunnen doen van de subsidie:
Worteldoek voor mediterrane planten, klein tuingereedschap voor
cursus ‘Compact Moestuinieren’,
zaden voor de groentetuin, RVS
draadspanners en bevestigingsmiddelen voor schaduwdoek, schaduwdoek, vogellint, schuurband voor onderhoud picknicktafels, planten voor
Bloemenhoek, een tweedehands
grastrimmer + trimdraad en een
vlaggenmast.
Kunt u ook financiële hulp gebruiken
voor uw groene plannen?
Kijk dan op: www.cultuurfonds.nl/
overijssel voor meer informatie en
ga aan de slag.
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Bij ‘t Helmgras volgen we de route & regels

De vereniging ‘t Helmgras is een
woon- en werkgemeenschap van
mensen met een psychische beperking. En daarom komen de deelnemers altijd op de eerste plek. Aan
het begin van de corona-tijd, die
nog steeds bezig is, was ‘t Helmgras
helemaal dicht. Nu kunnen er, met
maatregelen, gelukkig wel weer bezoekers komen op ‘t Helmgras.
Er zijn bijvoorbeeld weer pompoe-

nen te koop. Dit jaar zijn er ook eetbare pompoenen, de Golden Hubbard. Er zijn ook gewoon nog steeds
vaste planten te koop. Als u de route
volgt mag u doorlopen naar de afdeling vaste planten. Wel even onderweg uw handen desinfecteren.
Hebt u afgelopen seizoen een ‘gat’
in uw tuin gezien dan is dit een mooi
moment om een vaste plant er in te
zetten en dan de hele winter geduldig af te wachten tot er bloemen in
komen.
U vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75, u kunt bellen met 0534781505 of mailen met hethelmgras@hetnet.nl

Fysiotherapie

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd 1

het terras en de ingang van de kantine zijn rookvrij. Achter de rode containers zal een speciale rookzone
worden ingericht.
Dit is allemaal even wennen. Help
elkaar dan ook eraan te denken dat
we als Victoria onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!
Onze voetbalvereniging Victoria ’28
is een belangrijke omgeving in het
leven van opgroeiende kinderen. We
zetten daarom vanaf de start van de
nieuwe competitie stappen op weg
naar een bewustere en gezondere
omgeving.
Stap 1: een rookvrij sportterrein
Hiermee beschermen we de jeugd
tegen de verleiding om te gaan roken en tegen het schadelijke meeroken. Want roken en sport passen
niet bij elkaar.
Zien roken, doet roken. Als kinderen
andere mensen zien roken, lijkt roken normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien
roken naar wie zij opkijken zoals
andere sporters, trainers en ouders.
Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name
voor kinderen. Door een rookvrij
sportterrein voorkomen we dit.

Praktijk de Posten Fysiotherapie
De Posten 135 (ingang Noaberbrink)
7544 LR Enschede
I: www.depostenfysiotherapie.nl
E: fysiotherapie@deposten.nl

Victoria’28 is vanaf 19 september rookvrij!

Wat verandert er?
Vanaf 19 september zijn wij rookvrij.
Iedereen is en blijft welkom op onze
vereniging, ook rokers! We vragen
rokers wel om buiten het zicht van
kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen
ons sportterrein, zoals langs de lijn,

01-09-20 11:18

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Stap 2: gezondere voeding in de
kantine
We willen als vereniging een gezonde en bewuste levensstijl uitdragen
naar onze leden. Dat doen we uiteraard door te bewegen, maar dat is
niet genoeg. Voor zowel onze jeugdals voor onze volwassen leden is
het belangrijk om bewust te zijn van
wat we eten. Daarom zullen er vanaf
het begin van het seizoen naast bijvoorbeeld de door onze voorzitter zo
geliefde gehaktballen ook gezonde
snacks worden aangeboden in onze
kantine. Zo kan iedereen zelf kiezen
waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat
na de training of de wedstrijd.
Stap 3: duurzaam en groen
Samen met de KNVB worden plannen gemaakt om ons sportterrein
duurzamer te maken. Meer informatie daarover kunt u in volgende kranten lezen.
Heeft u vragen of opmerkingen over
onze plannen? Die horen we graag
via info@victoria28.nl
Met vriendelijke groet, namens het
bestuur van Victoria ’28,
Gerard Tenniglo

Onze buurt De Posten gaat de wijk in op Burendag

In gesprek over prettig wonen in je huis en wijk

Nieuw:
Restaria
Het Stroink
Welkom
in Stroinkslanden!
Per direct te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22
info@euverman.eu

Korfbalvereniging DOS-WK start
weer met de KangoeroeKlup. Kinderen tussen 2,5 en 6 jaar kunnen
dan spelenderwijs een uurtje kennismaken met de leuke sport korfbal. De kinderen krijgen tussendoor
wat te drinken en een stuk fruit en

voor de ouders is er natuurlijk een
kopje koffie. De eerste KangoeroeKlups zijn op 12 en 26 september en
10 oktober op het DOS-WK veld aan
de Geessinkweg 140. Aanmelden
is niet nodig en deelname is gratis.
Aanvangstijd 10:00 uur.

waar je ons kunt vinden. Zien we je
dan?
Prettig wonen
Prettig wonen in je huis en in de
buurt is voor iedereen belangrijk.
Daarom gaan we met allerlei mensen in de buurt hierover in gesprek.
We hebben al veel bewoners gesproken over hun ervaringen. Naast
negatieve, ook positieve geluiden.
Belangrijke informatie om een goed
beeld te krijgen van het wonen in de
buurt.
Voor elkaar
Onze buurt De Posten zet zich in

voor een buurt waar iedereen kan
leven en wonen op zijn eigen manier. Waar mensen zichzelf kunnen
redden en omkijken naar elkaar.
Met alle voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, ontmoeten

en activiteiten binnen handbereik.
Waar mensen voor elkaar zorgen
als dat nodig is. Als echte noabers.
Daarom zien we je graag op 26 september bij onze buurt De Posten.

Helmerhoek
Stormbaan spelletjes
Welhuishoek 8
25 september
van 13 tot 6 uur

Stroinkslanden
Samen Sterk
Kolmschotlanden 130
27 september
van 11 tot 16 uur

Opfleuren pleintje Staverdenhoek
Staverdenhoek 17
27 september
van 15 tot 17 uur

Brookhuislanden groen maken
Brookhuislanden 40
26 september
van 9 tot 15 uur

Buren Hofje hapje en drankje !
Bergvennenhoek 130
26 september
van 17 tot 23 uur

Oktoberfest
Otmanlanden 15
26 september
van 16 tot 21 uur

Noaberschap in de Bijenhoek
Disselhoek 71
27 september
van 12 tot 17 uur

WilthuisNoabersDag
Wilthuislanden 139
26 september
van 10uur tot 23 uur

Wesselerbrink
Bloemencirkels voor de bijtjes
Rietveldhof 13
26 september
van 13 tot 23 uur

Kinder activiteiten, en zeskamp
op straat op gepaste afstand
Hanenberglanden 462
26 september
van 12 tot 17 uur

Activiteiten Burendag in heel Zuid

Korfballen bij DOS-WK

26 september is het Burendag; een
initiatief van het Oranjefonds en
Douwe Egberts en dé dag waarop
je gezellig samenkomt met de buurt.
Buurten worden leuker, socialer en
veiliger als buren elkaar ontmoeten
en zich samen inzetten voor hun
buurt. Een evenement dat onze
buurt De Posten niet ongemerkt
voorbij kan laten gaan! Daarom zijn
we die dag tussen 11:00 en 15:00
uur aanwezig op verschillende plekken in de buurt. Een goed moment
om te vertellen wat voor jou belangrijk is om prettig te kunnen wonen
in je huis en buurt. Op www.onzebuurtdeposten.nl vind je de plekken

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

Het Stroink 60, 7542 GT Enschede, www.regenboog-enschede.nl, 053 47 66 477, mail: regenboog-dir@skoe.nl

Bewegend Leren voor groep 3!
Ontdek voor welke sport jij talent hebt

www.winkelcentrumhetstroink.nl

chaamssamenstelling), fysieke testen
en een vragenlijst afgenomen.

Gastrovino
Vaneker
is verhuisd
Van harte gefeliciteerd
met de nieuwe zaak!
Per direct te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22
info@euverman.eu

Op woensdag 23 september wordt
een talentdag gehouden. Basisschoolleerlingen uit groep 5 tot en
met groep 8 die sporten erg leuk vinden kunnen in een twee uur durende
test ontdekken waar hun talent het
beste tot zijn recht komt.
Tijdens deze screening worden motorische, antropologische (meten van li-

De kinderen ontvangen na afloop van
de test z.s.m. de uitslag per e-mail.
Hierin kan een advies worden gegeven over de juiste sportkeuze. Ook
is het mogelijk dat ze worden doorverwezen naar het ASM programma.
ASM (Athletic Skills model) is een
naschools programma voor de betere
bewegers die hun talenten verder willen ontwikkelen.
De sporttest is gratis en vindt plaats
in Sporthal Diekman op woensdag 23
september. Omdat er beperkt plek is,
is inschrijving verplicht. Inschrijven
kan tot maandag 21 september via
www.sportaal.nl/talentdag.

In onze samenleving bestaat een grote groep mensen die vanwege een
psychiatrische achtergrond weinig
sociale contacten heeft. Hierdoor kan
men zich buitengesloten voelen.
Vriendendienst Hoor ‘ns biedt deze
mensen de mogelijkheid in contact te
komen met vrijwilligers.
Wat is het?
Gezelschap en het ondernemen van
alledaagse dingen staan centraal bij
Vriendendienst Hoor ‘ns. Het gaat om
hele gewone activiteiten die samen
gezelliger zijn om te doen dan alleen.
Activiteiten die bijvoorbeeld worden
ondernomen zijn: samen koffie drinken, een spelletje doen, wandelen,
een bezoekje aan de stad, samen fietsen etc.

Beweegvloer voor
groep 1 en 2!
Na een succesvol jaar met bewegend leren in
groep 3 afgelopen schooljaar gaan wij dit schooljaar starten met de beweegvloer in groep 1 en 2! In
samenwerking met het Springlab wordt de lesstof
voor kleuters op een speelse en innovatieve manier
beweeglijk gemaakt. Hiermee wordt leren een belevenis en behaal je tegelijkertijd leer- en beweegwinst! Ook sluit het naadloos aan bij de doelen die
de kinderen in groep 1 en 2 moeten halen.
De beweegvloer zorgt voor maximaal speelplezier
met hoge betrokkenheid. De educatieve spellen stimuleren tijdens het spelen gevarieerde bewegingen
met het hele lichaam. Zo kunnen kinderen rennen,
springen en rollen op de vloer. Zo werken ze niet alleen aan taal, rekenen of kleuren, maar ook aan hun
motorische ontwikkeling. Bewegend leren zorgt ook
voor een betere concentratie, juist voor die kinderen
die moeite hebben met zich concentreren.
Aan deze kant van het land zijn wij de 1e basisschool die deze beweegvloer heeft. Hier zijn wij
super trots op!
Bent u benieuwd hoe het eruit ziet… kom gerust
een keertje langs om te kijken!

Vrijwilliger bij Mediant! Iets voor u?

Zo bieden vrijwilligers gezelligheid en
afleiding en zijn door hun betrokkenheid voor de deelnemer een steun.
Hoe werkt het?
Vriendendienst Hoor ‘ns zet enthousiaste vrijwilligers in die belangstelling hebben voor de medemens, inzet
tonen en waar nodig geduld hebben.
Om vrijwilligerswerk te doen is geen
specifieke opleiding nodig.
De Vriendendienst brengt in een zorgvuldige koppeling een vrijwilliger in
contact met een deelnemer die wat
interesse en wensen betreft bij elkaar
passen.
Meer informatie via Astrid Doeschot.
Bereikbaar via 06 51082188 of a.doeschot@mediant.nl

AL EENS NAGEDACHT OVER VRIJWILLIGERSWERK ALS MAATJE?
Voor info kijk op
www.mediant.nl/hoorns

In groep 3 zijn wij vorig jaar gestart met Bewegend Leren. Tijdens deze
lessen, gegeven door onze vakdocent lichamelijke opvoeding van Sportaal en de leerkracht van groep 3, bieden wij, in samenwerking met de
gemeente Enschede, de kinderen woorden aan. Deze woorden krijgen
zij aangeboden tijdens de lessen technisch lezen en ondertussen te
laten bewegen.
Wij combineren dus het bewegen en het leren.
Kinderen krijgen hierdoor meer plezier in het leren, woorden blijven
langer en beter in het hoofd van het kind zitten en daarnaast heeft het
een positief effect op het zelfvertrouwen van het kind.

Mensen met psychische klachten vinden het soms lastig om alleen naar een winkel te gaan of zijn eenzaam.
Als maatje kun je deze mensen enorm helpen door bijvoorbeeld een keer per week een uurtje samen iets te ondernemen.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Astrid Doeschot: 06-51082188

Beweegvloer moet basisschoolleerlingen in Enschede bewegend aan het leren krijgen
Digitaal onderwijs is door de corona
crisis niet meer weg te denken uit het
onderwijs. Echter, langdurig zitten achter een scherm is ongezond en leidt tot
allerlei ziektes waaronder overgewicht
en bijziendheid, terwijl méér bewegen
juist kan leiden tot een betere hersenactiviteit en leerprestaties. Daarom neemt
basisschool De Regenboog in Enschede als één van de eersten in Nederland
vandaag de Springlab Beweegvloer
in gebruik om fysieke inactiviteit in het
onderwijs op een innovatieve manier
tegen te gaan. Op deze vloer bewegen
en leren de basisschoolleerlingen tegelijkertijd.
“Zodra kinderen naar school gaan, is
zitten de norm”, stelt Jan-Paul de Beer
van Springlab “Het toenemende gebruik
van digitale middelen in het onderwijs
zorgt ervoor dat deze trend verder doorzet en kinderen in de toekomst nóg minder gaan bewegen. De huidige gezondheidscrisis maakt des te meer duidelijk
dat voldoende bewegen essentieel is
voor de ontwikkeling en de gezondheid
van een kind. Wij willen daarom meer
beweging in het onderwijs integreren,
niet alleen tijdens de gymles en in de
pauzes, maar juist ook in de klas zelf.
Veel techniek is al aanwezig, denk aan
het digibord, de laptop en de tablet,
maar het onderwijs blijft zittend. Wij zetten technologie in die het onderwijs wél

beweeglijk maakt.”
Mariëlle Siebelt, directeur van basisschool de Regenboog in Enschede,
sluit zich hierbij aan: “Bij ons op school
bewegen de leerlingen iedere dag al 1
uur tussen de middag onder begeleiding van een vakdocent lichamelijke opvoeding en ROC studenten Sport & Bewegen. Wij merken zelf dat de kinderen
nu fitter zijn, zich beter concentreren en
het leuk vinden. We willen bewegen nog
beter laten aansluiten bij ons onderwijs.
Daarom hebben wij nu ook bewegend
leren ingezet in groep 3.”

Sociale manier van digitaal onderwijs
De Springlab Beweegvloer, ontwikkeld
met kinderen, pedagogen, leraren, serious gamedesigners en onderzoekers
van De Haagse Hogeschool, bestaat
uit een beamer en een bewegingssensor en is bedoeld voor basisschoolleerlingen van 4 tot en met 7 jaar. Met de

beamer worden leerspellen die aan de
landelijke leerdoelen voldoen, op de
vloer geprojecteerd. Denk aan rekenen,
taal en het herkennen van kleuren. De
sensor ziet de beweging van de leerlingen, waardoor het geprojecteerde spel
interactief is. Op die manier ontdekken
ze met hun hele lichaam de digitale
leerwereld. Op de Beweegvloer kunnen
de leerlingen rennen, springen, rollen,
rekken en strekken en nog veel meer.
Doordat kinderen in groepen van 4 tot 6
tegelijkertijd gebruik maken van de beweegvloer, is het ook een sociale manier van digitaal onderwijs. Zo leren ze
onder meer samenwerken en kijken en
luisteren naar de ander.
Slechte motorische vaardigheden
Kinderen in het basisonderwijs zitten gemiddeld 1.000 uur op school en bewegen te weinig. Van de kinderen tussen
de 4 en 11 jaar voldoet bijna de helft (44

procent) niet aan de landelijke Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. In
die beweegrichtlijnen staat dat kinderen minstens een uur per dag moeten
bewegen om een gezonde levensstijl
te behouden. Bijna 30% van de basisschoolleerlingen valt motorisch door de
mand. Met alle gevolgen van dien voor
de gezondheid van de kinderen, nu en
later. Sanne de Vries, lector Gezonde
Leefstijl in een Stimulerende Omgeving aan De Haagse Hogeschool en als
onderzoeker betrokken bij de Beweegvloer: “Bewegen draagt bij jonge kinderen bij aan de bot- en spierontwikkeling,
motorische en sociaal-emotionele vaardigheden en helpt om overgewicht tegen te gaan.” Onderzoeksresultaten lijken nu ook aan te tonen dat als kinderen
meer bewegen, ze zich beter kunnen
concentreren en ze beter worden in rekenen en spelling. Volgens leerkrachten
heeft bewegen een positieve invloed op
de sfeer in de klas en op het gedrag en
de aandacht van de kinderen. De Beer:
“Op school zijn kinderen veel met hun
hoofd bezig, ze zitten veel. Terwijl onderzoeken aantonen dat bewegen een
positief effect op de hersenen heeft en
ook op het lichaam.” De komende tijd
onderzoekt de HHS in samenwerking
met de Sportinnovator de effecten van
de Beweegvloer op onder meer de motorische ontwikkeling van basisschoolleerlingen van 4 tot en met 7 jaar.

BENU Apotheek Stroinkslanden

ADRESSENLIJST
Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460
Wijkagent (Stroinkshuis)
Nihat Kösk
Tel. 0900-8844
Spreekuur: ma 13.30 - 14.30 uur
TMZ Wijkkamer Stroinkshuis
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

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

Op woensdag 12 augustus rent medewerker Bart vol
enthousiasme mee over het kunstgrasveld bij Smiley
Stroinkslanden. Hij moedigt de kinderen aan en speelt
zelf ook mee. Zijn collega Alex houdt dit potje vanaf de
zijlijn alles goed in de gaten. “Het is ontzettend warm,
maar de kinderen willen graag voetballen. Ik vind het
leuk om vandaag hier te zijn. Tot anderhalf jaar geleden kwam ik hier elke week om met kinderen uit de
buurt te voetballen én te praten. Maar door veranderingen in de wetgeving en doordat sponsoren afhaakten, moest ik hier stoppen. Dat vind ik zo jammer! Nu
kunnen we hier weer twee dagen zijn. Gisteren waren
we hier ook. De kinderen vroegen gelijk of we nog een
keer kwamen!”
Scoren in de Wijk is er voor mensen die aandacht nodig hebben. Of die hulp nodig hebben om in beweging
te komen, maar ook gewoon om met kinderen een potje te voetballen. Alex: “Als kinderen zien dat ik van FC

Twente ben, komen ze gelijk bij me zitten en vertellen
ze vanzelf van alles. Wij zien er niet uit als hulpverleners, waardoor we veilig en interessant zijn. Het is fijn
om echt contact met kinderen en jongeren te maken.
Zo kunnen we iets voor ze betekenen. Collega Bart
vult aan: “Gisteren sprak ik een jongen, die hier vaak
komt. Hij liep wat te klieren en veroorzaakte daardoor
gedoe. Het duurde even, maar uiteindelijk vertelde hij
dat hij gek is op koken. Hij kijkt zelfs tot midden in de
nacht kookfilmpjes op Youtube. Maar daarnaast vindt
hij rap, gewelddadige muziek en messen ook interessant. Hij vond het fijn dat ik naar hem luisterde. Om
hem op een positieve manier te helpen, ga ik zorgen
dat hij een kookcursus kan volgen. En daar heeft hij
ontzettend zin in!”
Beheerder Frans van Triest van Smiley Stroinkslanden
is erg blij met de komst van ‘Scoren in de Wijk’. “In
onze wijk wonen veel mensen, die weinig geld hebben.
Die kinderen kunnen dus vaak niet naar een sportclub.
Voorheen kwam ‘Scoren in de Wijk’ hier iedere week.
We gaan proberen of we dat weer kunnen regelen. De
afgelopen dagen waren in ieder geval erg leuk!”
Bart: “In deze wijk spelen veel problemen, maar ze zijn
meestal niet zichtbaar. Door te voetballen en er te zijn,
durven kinderen met ons te praten.” “We horen dan

ook vaak dingen, waar we niet direct iets mee kunnen. Maar die problemen komen dan wel boven tafel
en wellicht kunnen we dan contact met andere partijen
leggen,” vult Alex aan. Maar ze zijn niet voor niets van
FC Twente, dus gaan Alex, Bart en een groep kinderen
na al het gepraat, wat drinken en wat minuten in de
schaduw snel weer voetballen!
FC Twente Cup
Ieder najaar organiseert FC Twente, Scoren in de Wijk
een voetbaltoernooi voor jongeren van 11-16 jaar: de
FC Twente Cup. Jongeren kunnen zelf een team samenstellen en meedoen. De teams moeten zich kwalificeren voor het eindtoernooi in de Grolsch Veste door
gedurende zes maanden punten te verdienen. Punten
krijgen ze door te trainen, door oefenwedstrijden te
spelen, maar vooral door bijdrages te leveren voor hun
wijk. Denk bijvoorbeeld aan: zwerf-afval opruimen,
grasmaaien voor een oudere medebewoner etc. Door
die buurtbijdrages wordt de band met de wijk vergroot
en versterkt. Met die punten kunnen ze behalve toegang tot het eindtoernooi ook mooie FC-Twenteprijzen
winnen, zoals shirts, toegangskaarten, etc.
Ook meedoen? Houdt dan deze krant en de Facebookpagina ‘fctwentecup’ goed in de gaten.

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

SCOUTING
• Vaandrig Leppink Groep
Erve ’t Stroink
Stroinksweg 83-85
Enschede(-zuid)
www.vaandrigleppinkgroep.nl

“Ga je mee voetballen?”

www.stroinkslandenapotheek.nl

APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577

DIERENARTS
• Dierenartsen Frowijn en Vermeulen
Zunabrink 202
Tel. 053 4780520
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WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

Stichting FC Twente, Scoren in de Wijk trapt dit jaar
ook een balletje mee tijdens de alternatieve JeugdViva. Deze zomervakantie is ‘Scoren in de Wijk’ één van
de speciale activiteiten, die de Stichting Enschedese
Speeltuinen (SES) heeft ingehuurd om de Viva extra
leuk te maken.

Winkelvereniging Stroinkslanden
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

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

de Stroinkslander

September 2020

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

Fotogroep Stroink

Ingezonden brieven

De buurthap gaat weer beginnen!
Hallo allemaal, onze buurthap gaat weer beginnen!
Je kunt nu iedere woensdag weer bij ons terecht voor
een heerlijke (Indische) Buurthap.

7 Okt. – Caribische Nasi met gehaktballetjes in saus
14 Okt. – Indisch runderstoofpotje met rijst en groente
21 Okt. – Kip in ketjapsaus met witte rijst en groente

De maaltijden die we de komende tijd gaan klaarmaken zijn:

Voor vragen en/of bestellingen kan je ons bereiken op:
053-851 52 48 of 06-486 78 484.

16 sept.- G
 ado gado met kipfilet, doorgebakken
spekjes en zelfgemaakte pindasaus
23 sept. - 
Roti met kip, aardappelen, boontjes en
gekookte ei.

De kosten voor een buurthap zijn € 6,- per persoon
Gegarandeerd een Buurthap? Reserveren is dan gewenst. Maar spontaan binnen lopen kan ook altijd!

30 sept. - Ajam Pedis (hete kip) met rijst en garnering

Wilt u iets leuks, vervelends, actueels, bijzonders of dringends over de wijk kwijt?
Mist u een puzzel of een recept? Of iets anders? Stuur een ingezonden brief
naar de uitgever van de Stroinkslander en misschien wordt hij wel geplaatst in de
Stroinkslander: info@bbproductions.nl. We lezen in ieder geval alles! Kritiek en/
of complimenten over de Stroinkslander mogen natuurlijk ook.

Buurtlunch Stroinkshuis
Vanaf maandag 7 september kun je
iedere maandag t/m donderdag bij
het Stroinkshuis terecht voor een
gezellige Buurtlunch! Samen met
buurtbewoners kun je dan voor een
bedrag van €2,50 gezellig samen
lunchen tussen 12.30 en 13.30.
De buurtlunch zal bestaan uit verschillende soorten brood(jes), crackers en wafels en er zal genoeg
keuze zijn in beleg. Daarnaast is er
keuze uit koffie, thee, melk en jus
d’orange.

BUURTCOMMISSIE
HANENBERGLANDEN
• Jeroen Wams
jwams@radaruitvoering.nl
053 461 92 26
• Josefa ter Horst
terhorstjosefa@gmail.com
WIlt u ook in de adressenlijst laat ons
dat dan even weten via
info@bbproductions.nl

Colofon

De wijkkrant verschijnt elke derde 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 redactie: 
Jet Broekstra
Interviews en redactie: Marijke Kerkhof

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Jet
Broekstra, Marijke Kerkhof, Bert Bennink

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 7 oktober 2020

Afhaalpunten wijkkranten:
WC Stroinkslanden, Primera, Tankstation WC Stroink

De volgende krant verschijnt op:
woensdag 21 oktober 2020

Klachten betreffende verspreiding:
Twente Huis aan Huis via telefoon: 0743030271 of email: contact@brinkpraat.nl
o.v.v. straat en huisnummer

Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl

Heb jij ook zin om aan te schuiven bij
onze buurtlunch? Laat het ons dan
weten.
Reserveren is gewenst, maar spontaan binnen lopen kan altijd!
Uiteraard zal er rekening gehouden
worden met de COVID 19 richtlijnen
Voor vragen en/of reserveringen kun
je ons bereiken op: 053-851 52 48
M-Pact Doe Mee Huis Stroinkshuis

Hans Poelert
Robert van Dijk

Carol Bruggeman
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SHOPPEN,

BOODSCHAPPEN

EN SMULLEN
DOE JE MET DE

STROINK-WINKELIERS
INFORMATIE OVER DE VERBOUWING IS TE VINDEN OP:
WINKELCENTRUMHETSTROINK.NL

het
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Elzinga
LIKE ‘WINKELCENTRUM HET STROINK’ OP FACEBOOK!

