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Fotogroep Stroinkslanden

Het Stroink krijgt rustieke uitstraling
Buitenspeeldag op het Smileyveld Bewegen met Eddie Pasveer

Het gaat ‘ineens’ hard met de ver-
bouwing en uitbreiding van winkel-
centrum Het Stroink. Enkele weken 
geleden kon de aannemer aan de 
Veldhoflanden dan ook al voortva-
rend aan de slag met het afwerken 
van de gevels. De buitenmuren van 
Het Stroink wordt rondom namelijk 
voor een groot deel bekleed met 
houten gevel-lamellen.

De robuuste balken zijn gemaakt 
van onbehandeld Douglas. Dit is een 
duurzame Europese houtsoort – af-
komstig van de Douglasspar – die in 
de loop van de tijd onder invloed van 
het weer enigszins zal vergrijzen.  
Door deze natuurlijke afwerking zal 
het gebouw straks – zeker in com-
binatie met de unieke rieten kappen 
van de entrees – perfect passen in 
de groene omgeving.

Burendag 2020 zit er weer op. Op 
zaterdag 26 september vonden on-
danks de coronacrisis overal in het 
land activiteiten plaats. Mensen 
knapten samen hun buurt op, buur-
kinderen speelden samen en er was 
tijd om elkaar beter te leren kennen. 

Burendag wordt ieder jaar op de 4e 
zaterdag in september gevierd en is 
een initiatief van Douwe Egberts en 
het Oranje Fonds. Burendag is een 
dag waarop de buurt gezellig samen-
komt en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de buurt. 

Biking4Jim
Dankzij uw donaties is de aangepaste bus gerealiseerd!!
Wij, deelnemers van de Handbikegroep, hebben dankzij u 
het doel behaald. Namelijk een aangepaste bus voor Jim, 
de kleinzoon van Nico Dassen, de initiatiefnemer van Biking-
4Jim. De ouders van Jim en initiatiefnemer Nico Dassen zijn 
ontzettend dankbaar dat dit gelukt is.

De taak is nog niet volbracht. 
De sponsortocht, onze tegenprestatie voor alle donaties die 

wij hebben mogen ontvangen is door de coronacrisis verplaatst naar het weekend 
van 9 t/m 11 april 2021. 
In dat weekend zullen degenen die rolstoel gebonden zijn 230 km fietsen met hun 

Burendag in de Stroinkslanden

Burendag: Echt Noaberschap!

BEWEGEN
in

BALANS

Alshetnietmeersnelkanenook
niethoeft!!

Vanaf 3 maart start op de sportcampus” het Diekman” aan de

Weggelhorstweg een nieuwe activiteit.

"Bewegen in Balans"

"Bewegen is een “must’ in de huidige samenleving. Goed voor lichaam en

geest.

Op de sportcampus wordt gestart met bewegingsgroepen voor ouderen in

de open lucht. De mogelijkheden zijn daarvoor volop aanwezig.

Want wie van de ouderen kan nog lang op één been staan of drukt zichzelf

tien keer op? Iedereen kan meedoen zowel mannen als vrouwen en een

binding met sport is niet nodig.

Het doel is om de balans, de stabiliteit, de beweeglijkheid en de kracht te

verbeteren en te laten vergroten.

Het bewegen/ trainen zal ongeveer een uur duren.

Voor aanvang van deze sessies is er gelegenheid om een kop koffie te

nuttigen en ook na de trainingssessie is er nog volop ruimte voor de sociale

contacten.

Want naast de zin van bewegen is ook dat aspect van wezenlijk belang. Het

aangename wordt dus met het nuttige gecombineerd

De kosten van het bewegen/trainen zullen 2,50 € per keer /per

deelnemer zijn.

Het streven is om met groepen van 25-30 mensen aan de slag te gaan.

- lees verder op pagina 3 -

Aan de Brookhuislanden staat een 
complex van 12 seniorenapparte-
menten. De bewonerscommissie 
organiseert regelmatig activiteiten 
voor alle bewoners. Dus heeft Joop 
de stoute schoenen aangetrokken 
en het complex aangemeld bij www.
burendag.nl. Aangenaam verrast 
bekijkt hij de doos. “Er zat koffie in 
en een slinger. Ook bekertjes en an-
dere versiering. Oh kijk hier zijn de 
flyers, die ik na afloop van de acti-
viteit moet uitdelen.” Uw redacteur 
zit in de gezamenlijke hal en drinkt 
een bekertje koffie samen met de 
bewoners. Het is een gezellige boel. 
Iedereen kletst vrolijk door elkaar, ze 
steken de draak met elkaar en zijn 
blij om hun buurman te zien, die van-
daag na lange tijd even in zijn huis 
komt kijken. De vriend van één van 
de bewoners: “Waarom zeggen jullie 
steeds dat dingen los zijn? Een win-
kel is toch niet los. Die is open!” De 
buren lachen: “Het raam doe je toch 
ook los?!” De man: “Ja, het raam 
wel, maar een winkel kun je toch niet 
los doen?!” De man komt uit Leiden 
en vindt het Twents maar raar. 

Ida: “Schrijf maar op: dit is echt  
Noaberschap! We staan altijd voor 
elkaar klaar. Voor een praatje of een 
boodschap. Alles kan. Het is hier 
gezellig!” Joop beaamt het volmon-
dig: “Het heeft even geduurd, maar 
we zijn superblij dat we hier wonen. 
We hebben allemaal meegedacht bij 
het bouwen. Het begon in 2014 en in 
2018 konden we hier eindelijk gaan 
wonen. We zijn allemaal nog de be-
woners van het eerste uur. Elk huis 
is anders” Ida: “De één heeft zijn 
keuken aan de voorkant, de ander 
juist aan de galerij.”
Terwijl de meeste buren koffie drin-
ken wordt er ook hard gewerkt. Eer-
der is er een stuk gras verwijderd 
en de grond omgeploegd. Joop: 
“Met toestemming van het beheer 
hoor! We wilden de tuin wat mooier 
maken.” En dus is er met hulp van 
bekenden een rij struiken geplaatst. 
“We hebben ook de rododendrons 
uit de bakken gehaald en in de volle 
grond gezet. Kunnen ze lekker hun 
gang gaan. In de bakken staan nu 
nieuwe plantjes.”

- meer burendag op pagina 15 -
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U bent van 
harte welkom!

Ruime keus in stadsfi etsen, e-bikes, 
kinderfi etsen en bakfi etsen.

Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie 
en servicebeurten, waarbij we uw fi ets 

GRATIS ophalen en afl everen.

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

VOLG ONS OOK OP

/pro� lebroeksema

Servicepas

Vakbekwaam personeel

Bekende A-merken

✓

✓

✓

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

Woensdag 30 september was het 
bij ons Buitenspeeldag. Het was 
mooi weer, dus het werd een groot 
feest. Eigenlijk is het bij ons altijd 
buitenspeeldag, maar door de co-
ronacrisis kunnen we weinig doen. 
Op het veld kun je altijd lekker spe-
len, maar de speluitleen is nog al-
tijd gesloten. Toch wilden we weer 
iets extra leuks doen. 
Dus hebben we grote springkus-
sens met stormbaan geregeld, 
waar iedereen zich op kon uitle-
ven. Samen met de andere vrijwil-
ligers hebben we ook een work-
shop Mozaïek georganiseerd. De 
kinderen konden zelf een sjabloon 
uitzoeken en die vervolgens met 
micro-mozaïeksteentjes versieren. 
Dat leverde hele mooie kunst-
werkjes op. 

Wij vonden het een super ge-
slaagde dag. Er kwamen ongeveer 
50 kinderen. Sommige kinderen 
kwamen even kijken, gingen weg 
en kwamen even later zelfs terug 

met vriendjes of vriendinnetjes. 
We kregen ook bezoek van de 
politie om te kijken hoe het ging. 
Wijkagent Nihat vond het zo leuk, 
dat hij eigenlijk niet meer weg wil-
de! Zelfs wijkregisseur Just Boeke 
kwam samen met Joske Pothof 
een kijkje nemen. 

Kortom een geslaagde dag! We 
gaan proberen iedere maand zo’n 
speciale dag te organiseren. Dus 
houd deze krant en onze face-
bookpagina www.facebook.com/
SmileyStroinkslanden in de gaten 
voor mee informatie.

Halloween
Ieder jaar organiseren we met veel 
plezier een spooktocht en een hor-
rortocht met halloween. Die kun-
nen dit jaar niet doorgaan, maar…
we zijn wel druk bezig om iets an-
ders te bedenken. Of dat gaat luk-
ken, weten we nu nog niet. Houdt 
dus onze facebookpagina in de ga-
ten voor meer informatie.

Column
Smiley Stroinkslanden

Buitenspeeldag

 

Stefan van den Aker 

Úw makelaar in de Stroinkslanden 

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES 

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

Vraag een gratis waardebepaling  
van uw woning aan! 

“Ik woon al ruim 22 jaar aan de Ha-
nenberglanden. We zijn hier als ge-
zin vlak na het WK van 1998 komen 
wonen. Inmiddels heb ik hier alweer 
enige tijd mijn eigen huis,” vertelt Je-
roen Kuipers. Hij is één van de twee 
nieuwe leden van de Buurtcommis-
sie. “Ik woon hier met veel plezier, 
maar ik ervaar ook de nodige over-
last. De frustratie loopt soms hoog 
op. Ik steek die frustratie/energie nu 
in mijn werk bij de buurtcommissie. 
Mijn motto: we moeten weer bu-
ren van elkaar worden! Toen ik hier 
kwam wonen, heb ik me aan mijn di-
recte buren voorgesteld. Sindsdien 
zijn er minstens drie nieuwe buren 
gekomen, maar ik heb geen idee hoe 
ze heten. Ik mis dat gevoel van sa-
men. Dat je zegt tegen je buren dat 
je op zaterdagochtend je tuin gaat 
omspitten en dat je buren dan aan-
bieden om te komen helpen of met 
kannen koffie komen. Het menselij-
ke ontbreekt in de wijk. Dat vind ik 
jammer, maar ik geloof dat we dat 
kunnen veranderen. En dáár wil de 
Buurtcommissie bij helpen!”

Overlast melden
De afgelopen maanden is de Buurt-
commissie Hanenberglanden achter 
de schermen druk bezig geweest. 
Door de coronacrisis konden plan-
nen voor activiteiten niet doorgaan. 
Hierdoor waren ze misschien iets 
minder zichtbaar. Een commissielid: 
“Maar we hebben wel huis-aan-huis 
een flyer verspreid over het melden 
van problemen. Het blijkt namelijk 
best ingewikkeld, want wat moet je 
waar melden? Sommige klachten 
moet je zelfs op meerdere plekken 
melden. De flyer maakt dat nu duide-
lijker. Het belangrijkste is dat mensen 
sowieso klachten en/of overlast mel-
den. Als het niet gemeld wordt, kan 
er niks aan worden gedaan. Melden 
heeft altijd zin! Met alle meldingen 
wordt iets gedaan, maar vaak kan 
vanwege de privacywetgeving niet 

verteld worden wat of zelfs dat er iets 
is gedaan. Vanochtend hadden we 
weer overleg met de wijkregisseur, 
de wijkagent en de projectleider van 
het Meldpunt Overlast. Daar hebben 
we het ook over de terugkoppeling 
na een melding gehad. Ze gaan het 
verbeteren. Dus blijven melden!”

Taal
Het grootste probleem in de straat is 
de onzelfstandige bewoning: de ille-
gale onderverhuur. Daar is de laatste 
maanden in de Pilot door de gemeen-
te flink naar gekeken. Het oplossen 
kost nog tijd, maar het begin is er.
Jeroen: “We merken dat de mensen, 
die in die huizen wonen, vaak geen 
Nederlands spreken. Soms zijn het 
bouwvakkers uit Oost-Europa. Dan 
zijn het studenten uit Sri Lanka. Die 
laatsten spreken vaak wel een beet-
je Engels, maar komen uit een to-
taal andere wereld. Hoe moet je dan 
weten in welke ton je het oud papier 
moet doen? Of wanneer je de Otto 
aan de weg moet zetten? Als Buurt-
commissie kijken we hoe we kunnen 
helpen. We gaan waarschijnlijk een 
buurtmap maken met informatie voor 
nieuwe bewoners. Maar dan blijft de 
taal lastig, dus we gaan kijken of we 
belangrijke informatie ook in andere 
talen als Arabisch, Pools, Engels etc. 
kunnen vertalen.”

Verbinding
Het doel van de Buurtcommissie: “We 
blijven zoeken naar verbinding en 
contact ondanks Corona. Iedereen is 
welkom in de straat, maar we moe-
ten ons allemaal wel aan de regels 
houden wat je cultuur of moedertaal 
ook is. Zijn er problemen? Probeer 
het dan eerst zelf op te lossen door 
met elkaar te praten. Of door melding 
te doen bij de gemeente of de politie. 
Lukt dat niet, dan zijn wij er om mee 
te denken. Heb je vragen, klachten 
of ideeën? Stuur ons een mail: buurt-
commissiehb@outlook.nl

In de Hanenberglanden is de buurt-
commissie bezig om overlast in de 
straat te verminderen. Om de proble-
matiek aan te pakken moeten er mel-
dingen gemaakt worden. Dit zorgt 
voor dossieropbouw en zonder dos-
sier kunnen handhaving, gemeente 
en politie vrij weinig. Wat u moge-
lijk niet weet is dat u bij 1 geval van 
overlast meerdere meldingen moet 
maken bij verschillende instanties. 
Het is ons duidelijk geworden dat 
veel mensen niet goed weten waar 
ze precies meldingen moeten maken 

als er sprake is van woonoverlast, 
geluidsoverlast, drugsoverlast en 
overige overlast.

Vuistregels:
-  Meld woonoverlast altijd 2 keer. Bij 

de politie en meldpunt woonover-
last van de gemeente.

-  Criminele activiteiten altijd melden 
bij de politie via 0900-8844 of bij de 
wijkagent (spreekuur Stroinkshuis 
maandag van 13.30 tot 14.30 uur).

-  Houd de straat schoon door afval-
dumping te melden.

Buurtcommissie Hanenberglanden: 
een update

Waarom moet u melden?

Wilt u ook adverteren?
stuur dan een mail naar 

info@bbproductions.nl of bel met Bert op 
06 26 90 05 87 voor een vrijblijvend gesprek

armen. Zij krijgen ondersteuning van 
een aantal buddy’s die op een gewone 
fiets meefietsen en buddy’s die de ver-
zorging op zich nemen.

Extra doel:
Als initiatiefnemer van Biking4Jim zou 
ik nog één extra doel willen behalen 
voor de deelnemers van Handbikegroep 
Twente. Zonder hen had ik het namelijk 
niet gered om het geld voor de bus bij 
elkaar te krijgen. Het lijkt mij ontzettend 
mooi om alle deelnemers van Handbike-
groep Twente een onbezorgd weekend 
te geven. Wat voor mij inhoudt dat de 
deelnemers geen bijdrage hoeven te 
betalen voor alle boodschappen die we 
voor het weekend nodig hebben en ove-
rige bijkomende kosten.
Uiteraard kunnen we ondernemers vra-
gen om een donatie in natura te doen, 
in de vorm van boodschappen. Veel on-
dernemers hebben veel last van de Co-
rona crisis en daarom doe ik dit liever op 
een andere manier.

Mocht u ons hier financieel ook (nog) in 
willen ondersteunen, dan hiervoor onze 
hartelijke dank!

- vervolg van pagina 1 -
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U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

Bel voor een afspraak met: 
053 476 81 91

Vaatwasmachine
bestendig

Soft touch
handvat

Vaatwasmachine

JUMBO.COM/PANNENACTIE

EXCLUSIEF  B IJ

JUMBO.COM/PANNENACTIE
 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

Dinsdagavond 6 oktober vergaderde de stadsdeel-
commissie Zuid voor het eerst sinds half maart weer 
op een fysieke plek namelijk het gemeentehuis, maar 
helaas nog niet met publiek. 

Voorzitter Marc Teutelink was er weer maar nu was 
wethouder Arjan Kampman afwezig. Wethouder Niels 
van den Berg was zijn plaatsvervanger. Niels heeft 25 
jaar op de Hanenberglanden gewoond en die straat 
stond op de agenda. Dus dat kwam goed uit.
Na het goedkeuren van het verslag van de vorige ver-
gadering begint de vergadering met het doorlopen van 
de aandachtspunten:
Het wijkcentrum op de Helmerhoek: Het bewoners- 
initiatief heeft haar opdracht aan de gemeente terug-
gegeven. De taak van het bewonersinitiatief was om 
de invulling van het wijkcentrum kostendekkend te ma-
ken. Dat is helaas niet gelukt. De gemeente gaat het 
nu zelf doen met hulp van onder andere M-pact. Doel 
is het wijkcentrum toekomstbestendig te maken. 
De RIBW op de Broekheurneborg: Margriet Visser van 
Enschede Anders heeft contact met een bewoner die 
het niet eens is met wat in de vorige krant stond dat de 
gemeente geen meldingen van overlast had binnenge-
kregen. Wordt vervolgd. 
De problematiek met de fietstunnels: Er is overleg ge-
weest met de burgemeester en de tunnelwacht. Bin-
nenkort gaat men aan de slag met nieuwe verlichting. 
Het olifantenpad: Dat speelt al jaren, alleen weet de 
redactie niet precies waar het over gaat. Hopelijk wordt 
dat ook vervolgd.
De heer De Roode van de Christen Unie informeert 
nog even naar een onderkomen voor op het Smiley-
veld in de Stroinkslanden. De wethouder vertelt dat 
daarover nieuws komt op de volgende vergadering.

De vergadering gaat verder met mededelingen van-
uit het stadsdeelmanagement. 
Just Boeke, stadsdeelregisseur, vertelt over de vorde-
ringen met de ondernemingsvereniging op De Reulver. 
Gezamenlijk wordt er een toekomstvisie gemaakt. 
DC Vastgoed is bezig met een visie op de laatste fase 
van de verbouwing van Winkelcentrum Enschede 
Zuid. 
Hangjongeren in het Wesselerbrinkpark beginnen de 
laatste tijd veel overlast te geven. Er wordt door de 
gemeente samengewerkt met onder andere politie en 
jongerenwerk. 
Op de Lintveldebrink is sinds 2018 een project be-
zig, samen met SVEN welzijnswerk, om de bewoners 
handvatten te geven hoe het makkelijker wordt met 
elkaar om te gaan. Even een praatje maken in de lift 
bijvoorbeeld. Dit wordt onder andere gedaan middels 
cartoons. De eerste is deze maand als poster opge-
hangen en als flyer verspreid. Datzelfde SVEN keert 
deze maand weer terug in de Helmerhoek.
Er is een plan om camera’s op te hangen bij een drie-
tal afvallocaties waaronder die bij Winkelcentrum En-
schede Zuid. Een en ander is al door de gemeente-
raad goedgekeurd maar moet nog wel mogen van de 
wet. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk wel lukken. 

De verbouwing van Winkelcentrum Het Stroink op 
Stroinkslanden verloopt voorspoedig en is medio de-
cember klaar. Het wordt prachtig zeggen de raadsle-
den die er al even geweest zijn. 

Nieuws uit de wijkraden. Deze keer is alleen de 
wijkraad van de Wesselerbrink aanwezig vertegen-
woordigd door voorzitter dhr. Siekmans. Hij vertelt heel 
enthousiast over de opening van het park de Magneet 
op 23 september met een groot feest voor alle kinde-
ren met gratis ijs en patat. Meer dan 450 zijn er ge-
weest. In het park zijn allemaal dingen voor kinderen 
maar ouderen zijn ook welkom. Bijvoorbeeld om te 
komen jeu de boulen op donderdagmiddag. De Koer-
dische vereniging die meestal kaart en koffiedrinkt in 
het park, gaat binnenkort ook een keer meedoen. Dhr. 
Siekmans vertelt dat de wijkraad op dit moment uit 10 
personen uit alle lagen van de bevolking bestaat. De 
wijkraad Wesselerbrink wordt bejubeld door de ge-
meente en de raadsleden omdat ze zo goed en en-
thousiast bezig zijn. Hij woont zelf op de Lintveldebrink 
en heeft dus regelmatig praatjes met medebewoners 

in de flats. Dat werkt heel goed. Bij de Broekheurne-
ring gaat binnenkort een oversteekplaats komen met 
een bankje met een overkapping. Er moeten daar veel 
mensen met een rollator of scootmobiel oversteken en 
dat blijkt lastig tot nu toe. 
De inloopmorgen van de wijkraad is tijdelijk stopgezet 
wegens de coronacrisis.
 
Vragen uit de commissie. 
Raadslid Gert Kel van Burgerbelangen stelt vragen 
over de plannen van de Stichting Historische So-

ciëteit Enschede Lonneker, de SHSEL. De SHSEL 
heeft eerder een muurschildering laten maken aan de 
Buursestraat en meerdere muurschilderingen op een 
schutting aan de Buurserstraat, omdat hier vroeger 
het Zuiderspoor liep. Een spoorlijn tussen Enschede 
en Ahaus. Nu willen ze een stuk spoor in de vijver la-
ten maken. Van de direct aanwonenden is een meer-
derheid tegen. De SHSEL heeft toen naar draagvlak 
gezocht in de wijdere omgeving van de vijver. Dat mag 
volgens de regels van de wijkbudgetten. Er is nieuw 
beleid daarover in de maak maar tot die tijd gelden de 
oude regels. Gert Kel had deze dinsdag een stuk in 
de krant gelezen dat de SHSEL haar plan heeft inge-
trokken maar daarover was tijdens de vergadering niks 
bekend. Wordt dus wellicht vervolgd. 
De tweede rondvraag komt van Margriet Visser. Zij 
vraagt zich af hoe het zit met de rattenoverlast in En-
schede Zuid en dan vooral op de Wesselerbrink. Wet-
houder Niels van den Berg geeft aan dat er een sterke 
afname is door onder andere innovatieve methodes 
van Twente Milieu, maar ook door voorlichting voor 
bewoners en ondernemers in de wijk. 

Presentatie over de pilot op de Hanenberglanden
Er is onderzocht hoeveel woningen onzelfstandig wor-
den bewoond. Er zat een verschil in de cijfers tussen 
de bewonerscommissie Hanenberglanden en de ge-
meente. Gea van de Wolde van de bewonerscommis-
sie Hanenberglanden, Just Boeke, wijkregisseur, Je-
roen Wams van SVEN, een vergunningverlener, een 
handhaver en een beleidsadviseur, Ploni Spit, hebben 
die cijfers gezamenlijk onderzocht. Ploni Spit had een 
mooie presentatie gemaakt. Uiteindelijk bleek de be-
wonerscommissie teveel woningen te hebben geteld 
en de gemeente te weinig. Als in een woning elke be-
woner zijn eigen toilet en opgang heeft, heet het bij-
voorbeeld studio’s en is het geen kamerverhuur. Dat 
kun je van buiten natuurlijk niet zien. Gea van de Wol-
de vertelt op verzoek dat het een perfecte samenwer-
king was. De bewonerscommissie heeft veel geleerd. 
Maar kamerverhuur is niet het enige probleem op de 
Hanenberglanden. Ze vraagt of handhaving ook de zij-
straatjes in kan rijden want daar gebeurt het. “Het blijft 
een drama” zegt ze. De raadsleden Visser en Futse-
laar vinden dat de gemeente nu ook iets daaraan moet 
gaan doen. Het enigszins gedateerde beeld van de 
wethouder dat je elkaar aan kunt spreken op gedrag 
blijkt niet meer voor alle delen van de straat te gelden. 
Sarah Nijhuis van het CDA vertelt over badkuipen op 
straat en auto’s geparkeerd in de bocht. Annelies Fut-
selaar van de SP legt uit dat de problemen begonnen 
toen de woningcorporaties, met toestemming van de 
gemeente, hun woningen gingen verkopen aan onder 
andere huisjesmelkers. De wethouder vraagt of er wel-
eens een wijkschouw is gehouden? Er is nieuw beleid 
in de maak. Annelies Futselaar benadrukt nogmaals 
het belang van een goede plek voor kinderen op het 
naastgelegen Smileyveld en roemt de vrijwilligers die 
daar heel hard werken.  

Volgende vergadering: dinsdag 24 november.

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

Verslag vergadering Stadsdeelcommissie Zuid 6 oktober jl

Beste Buur Bokaal gewonnen door Cynthia Holz
Op zaterdag 26 september heeft Cynthia 
Holz uit de Wesselerbrink de Beste Buur 
Bokaal Enschede gewonnen. Al vele jaren 
zet zij zich in voor haar buurt en staat ze 
voor iedereen klaar. 
De winnares is gekozen uit 13 inzendin-
gen. Wethouder Jeroen Diepemaat reikte 
de prijs uit. Er was een Beste Buur Bokaal, 
ontworpen en gemaakt door Beeldbouw 
en een VVV-cadeaukaart. Daarnaast krijgt 
de winnares een bankje aangeboden die 
in haar buurt geplaatst wordt. De nummers 
2 en 3 kregen ook een VVV-cadeaukaart. 
Voor alle genomineerden waren er bloe-
men en chocola. De uitreiking werd afge-

sloten met een high tea.

Cynthia was genomineerd door haar 
buurvrouw:
“Cynthia (en ook haar man) is erg soci-
aal en bijzonder vriendelijk. Ze heeft altijd 
een opbeurend en vriendelijk woord voor 
je over. Ook is ze erg behulpzaam. Als 
je eens wat vergeten bent te kopen, dan 
geeft of leent ze je dat. En als een appa-
raat het niet doet, helpt ze uitvinden waar-
door dat komt. Ook bij het verplaatsen van 
zware meubels helpt ze mee. Daarnaast 
is in het complex waar wij wonen regel-
matig overlast. Cynthia (en haar man) zijn 

niet bang om op deze mensen af te stap-
pen en ze over te halen tot juist gedrag. 
Zij spreekt mensen aan die rommel laten 
slingeren in de wijk of op de parkeerplaats, 
geluidsoverlast veroorzaken of met auto’s 
en brommers over het grasveld rijden. Niet 
alleen spreekt Cynthia deze mensen aan 
op hun gedrag, zij schakelt ook politie, wo-
ningcorporatie, wijkbeheerder of welzijns-
werk in om hulp te zoeken voor deze pro-
blemen. Ondanks dat ze graag zou willen 
dat er meer gebeurt vanuit deze partijen, 
geeft ze de moed niet op en blijft ze de 
veroorzakers aanspreken.”

Plaatsvervangend wethouder Niels van den Berg en raadslid 
voor de SP Annelies Futselaar zitten tussen de afzetlinten.
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Stel: u heeft drie kinderen en de vier-
de is op komst. Leuk natuurlijk, maar 
hoe doe je dat, vier kinderen opvoe-
den? Of: je kind komt ’s avonds tien 
keer uit zijn bed en wil niet gaan sla-
pen. Wat dan?
Kinderen opvoeden is een hele 
kunst. Meestal gaat het gewoon 
goed. Maar zo af en toe is het ook 
lastig. Dan kan het heel fijn zijn 
om met de andere moeders op het 
schoolplein ideeën uit te wisselen. 
Even lekker kletsen en je hart luch-
ten. Of de buurvrouw van op de hoek 
komt even oppassen, zodat vader of 
moeder even tijd voor zichzelf heeft 
of boodschappen kan doen. 
Vroeger zei men vaak dat je een 
dorp nodig hebt om een kind op 
te voeden. En eigenlijk is dat nog 
steeds zo. Maar onze maatschappij 
ziet er anders uit. Even lekker kla-
gen op Facebook kan iedereen. Of 
leuke knutselideeën om je kinderen 
te vermaken zijn zo door Google op-
gezocht.
Maar wat als het even niet lukt? Als 
je baby alleen maar huilt? Waar kun 
je dan terecht met je vragen? Of met 
wie kun je sparren als je als jonge 
moeder net in Enschede bent komen 
wonen?

HomeStart
Dan kun je terecht bij Humanitas. De 
meeste mensen zullen dan denken 
aan de daklozenopvang of aan kin-

deropvang. Maar Humanitas Twente 
is er ook voor gezinsondersteuning 
genaamd HomeStart. 
Een vrijwilliger gaat een jaar lang 
naar een gezin om vader en/of moe-
der te ondersteunen bij de opvoe-
ding. En dan niet van: “Oh, maar dat 
doe je ook niet goed! Dat moet je 
zo doen.” De vrijwilliger is een soort 
luisterend oor. De ouder kan vertel-
len hoe het gaat. Wat de vragen zijn. 

De vrijwilligers hebben allemaal zelf 
kinderen. Ze hebben dus ervaring. 
Boekenkennis is leuk, maar het is 
veel fijner als een andere moeder 
zegt dat haar kleuter ook steeds zijn 
speelgoed op de grond gooit. Dat dat 
er soms gewoon even bij hoort. Ge-
durende het jaar dat de vrijwilliger bij 
het gezin thuis komt, kunnen er ook 

dingen geoefend worden, uitjes wor-
den gemaakt of informatie worden 
gezocht. Samen met de vrijwilliger 
wordt gekeken waarmee een gezin 
het beste geholpen kan worden. 
“En dat doen we dan!” Marijn Benge-
voord van Humanitas vertelt enthou-
siast over haar werk als coördinator 
Gezinsondersteuning. “We zijn geen 
hulpverleners. Bij grote problemen, 
zoals gedragsproblemen door ADHD 

of autisme of bijvoorbeeld een alco-
holverslaving, verwijzen we mensen 
door naar zorgverleners. Wij zijn 
er met onze vrijwilligers juist vóór 
de grote problemen ontstaan. Door 
op tijd te helpen, zijn kleine vragen 
vaak makkelijk op te lossen en is 
dure zorg helemaal niet nodig. Onze 
hulp is bovendien gratis voor de ge-

zinnen. Wij willen ervoor zorgen dat 
ieder kind op een fijne manier kan 
opgroeien in het eigen gezin. Ge-
woon contact met andere mensen 
kan daarbij voor wonderen zorgen.” 

Gezinnen gezocht
Heeft u vragen over de opvoeding 
van uw kinderen? Wil je gewoon 
eens sparren met andere ouders? 
Neem dan contact op met Marijn 
Bengevoord voor meer informatie of 
om aan te melden. Zij komt dan bij u 
thuis kennismaken en samen kunt u 
dan kijken hoe Humanitas kan hel-
pen. Daarna zoekt Marijn een vrijwil-
liger, die bij u past, zodat u samen 
kunt werken aan een oplossing. 

Vrijwilligers gezocht
Zou u andere ouders willen helpen 
als ze even vastlopen bij de opvoe-
ding van hun kind(eren)? Marijn: 
“Kom dan snel kennismaken, want 
we kunnen zeker hulp gebruiken. 
Het is wel noodzakelijk dat u zelf 
één of meer kinderen hebt. Ook is 
het belangrijk dat u sterk in het le-
ven staat en goed uw weg weet in 
Enschede. Dan kunnen de ouders 
namelijk ‘even op u als vrijwilliger 
leunen’.

Meer informatie: www.humanitas.
nl/afdeling/twente of via Marijn Ben-
gevoord: tel. 06-35112926 of m.ben-
gevoord@humanitas.nl

Gewoon even horen: “Ja, dat doen mijn kinderen ook!”

Als ik aan kom fietsen bij ‘t Helmgras 
wordt de weg voor me schoongebla-
zen. Maar dat is toeval. Blaadjes, 
maar vooral eikels en kastanjes. 
Doe je dat niet dan worden ze plat-
gereden en wordt het glad en een 
smeerzooi. Bovendien staan er dan 
volgend jaar allemaal kastanje- en 
eikebomen en wordt het veel te vol. 
Het is een drukte van jewelste. Ie-
mand blaast dus met een bladbla-
zer, er zit iemand houten schijven te 
schuren, er worden planten gerooid, 
er wordt gewerkt in de ateliers en 
natuurlijk wordt er koffie gedronken. 
De kast met de laatste pompoenen 
van het seizoen staat aan de weg. 
Om pompoensoep van te maken 
maar ook alvast voor Halloween of 
gewoon voor de sier.
Bij ‘t Helmgras zijn ze nog steeds erg 
voorzichtig in verband met corona 
en de deelnemers die aan het werk 
zijn. Zoals u in de vorige krant kon 
lezen hangen er rood/witte linten en 
er is een desinfecteerapparaat. 
De deelnemers maken wel geregeld 
een fietstocht.
 

Deze maand in deze krant een fo-
toserie van de nieuwe (herfst)collec-
tie. Gezamenlijk zijn er weer mooie 
dingen gemaakt. Heel erg leuk als 
u op zoek bent naar een cadeautje 

of iets moois voor uzelf natuurlijk 
als het weer kan. Mooi ingepakt in 
een cellofaantje, klaar om te geven. 
In alle prijsklassen. Met honing van 
eigen bijen.

Bericht van ‘t Helmgras: We zijn 
tot nader order gesloten voor pu-
bliek. Veiligheid van u en ons gaat 
boven alles.

Nieuwe collectie cadeau’s bij ‘t Helmgras
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Het is dinsdagavond en de wedstrijd 
staat op het punt van beginnen. De 
spelers van Victoria verwelkomen de 
spelers van RRS. De ballen worden 
gepoetst, de stoelen op anderhalve 
meter afstand gezet en het score-
formulier wordt ingevuld. Biljartclub 
Victoria is klaar voor de strijd. 

“Onze competitie is begin septem-
ber weer begonnen. We spelen bij 
de Enschedese Bedrijfs Biljartbond. 
De E.B.B.B. organiseert sinds 1953 
jaarlijks een competitie voor biljart-
verenigingen van bedrijven. Inmid-
dels doen er ook verenigingen mee, 
die niet (meer) aan een bedrijf ver-
bonden zijn. Onze vereniging heet 
Victoria, omdat wij nu bij v.v. Vic-
toria ’28 onze thuisbasis hebben. 
Oorspronkelijk waren we verbonden 
aan een textielfabriek. Toen die ja-

rengeleden allemaal sloten, verhuis-
den we naar een keet in Roombeek. 
Door de vuurwerkramp moesten we 
daar weg. Via via zijn we nu bij Vi-
ctoria ’28 terecht gekomen,” vertelt 
Robin Romarck, secretaris van de 
biljartclub.
“Iedereen is welkom om bij ons te 
komen biljarten. We hebben teams 
die in de Libre-competitie spelen en 
teams die in de driebandencompe-
titie spelen. Ervaring is niet nodig, 
plezier wel! We willen graag nieuwe 
leden verwelkomen. En als nieuw 
lid kun je ook gelijk meedoen in de 
competities. Ieder op zijn of haar ei-
gen niveau.”

De E.B.B.B. is allang niet meer al-
leen voor werknemers van aange-
sloten bedrijven. “Als mensen willen 
biljarten, maar liever een vereniging 

dichter bij huis willen, kan dat ook. 
Via de website zijn alle verenigingen 
en adressen te vinden. Ga gewoon 
eens kijken,” legt Robin uit. 

Biljartvereniging Victoria traint op 
maandagavond. Op dinsdagavond 
zijn de wedstrijden. Wilt u liever in de 
Enschedese Andre Kors Competitie 
meespelen? Dat kan bij Victoria ’28 
op woensdag- en donderdagmiddag.
Voor meer informatie: kijk op www.
ebbb.nl, neem contact op met Robin 
Romarck via robin.romarck@gmail.
com of loop gewoon eens binnen!

Vanwege de coronamaatregelen 
afgekondigd op 13 oktober liggen 
alle biljartactiviteiten bij v.v. Victo-
ria ’28 tot nader order stil. Houdt 
voor meer informatie facebook of 
de website in de gaten.

Vanaf 3 maart is er begonnen met een 
nieuwe activiteit op de sportcampus het 
Diekman” aan de Weggelhorstweg.

Bewegen in Balans
Bewegen is een “must’ in de huidige 
samenleving. Goed voor lichaam en 
geest.
Op de sportcampus is men gestart met 
bewegingsgroepen in de open lucht 
voor ouderen. 
Want wie van de ouderen kan nog lang 
op één been staan of drukt zichzelf tien 
keer op? 
Iedereen kan meedoen, zowel mannen 
als vrouwen en een binding met sport 
is niet nodig.
Het doel is om de balans, de stabiliteit, 
de beweeglijkheid en de kracht te ver-
beteren en te laten vergroten.
Het bewegen/trainen zal ongeveer een 
uur duren.

Voor aanvang van de sessies is er ge-
legenheid om een kop koffie te nuttigen 
en ook na de trainingssessie is er nog 
volop ruimte voor de sociale contacten. 
Want naast de zin van bewegen is ook 
dat aspect van wezenlijk belang. Het 
aangename wordt dus met het nuttige 
gecombineerd
De kosten van het bewegen/trainen zijn 
€ 2,50 per keer/per deelnemer.
Het streven is om met groepen van 25-
30 mensen aan de slag te gaan. Onder 
het motto: Als het niet meer snel kan en 
ook niet hoeft!!

Bewegen in Balans is een onderdeel 
van de “Stichting Walking Football 
Twente Euregio”. Dit is een stichting 
onder auspiciën van FC Twente, “Sco-
ren in de Wijk”.
De stichting heeft ten doel het bevor-
deren, organiseren en continueren van 
specifiek Walking Football en algemeen 
het bewegen voor ouderen in Twente 
en de Euregio in nauwe samenwerking 
met sportverenigingen en ouderenor-
ganisaties in de regio.

Eddie Pasveer is oud-doelman van zo-
wel FC Twente als De Graafschap en 
heeft bijna 40 jaar ervaring als fysiothe-
rapeut.

Hij is als keeperstrainer decennialang 
werkzaam geweest zowel in het profes-
sionele voetbal als ook op amateurni-
veau.
Een zware operatie heeft een einde ge-
maakt aan zijn werkzame leven maar 
na een langdurige en succesvolle re-
validatie is Eddie weer in staat om zijn 
kennis door te geven aan diegenen die 
daar voor open staan. Het bewegen 
voor ouderen is bij hem in goede han-
den.

De trainingen vinden plaats op het 
complex van de Sportcampus Diekman 
aan de Weggelhorstweg in Enschede 
op de dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 
11.00 uur. 
U kunt zich opgeven via info@wfte.nl of 
telefonisch bij
Eddie Pasveer 06-536 475 81 of
Hans Bijvank 06-154 18 961

MEER BEWEGEN BEGINT 
MET MINDER ZITTEN

Kom je ook caramboles maken? 

Bewegen in balans
Dankzij de gulle sponsoring van 
Rotaryclub Enschede Zuid en de 
fantastische meewerking van BRU-
NA winkelcentrum Zuid kunnen de 
vrijwilligers van de Zonnebloem hun 
gasten verrassen met een prachtig 
Mandala kleurboek met Faber Cas-
tell kleurpotloden.
Omdat vele fysieke activiteiten van-
wege de coronamaatregelen zijn af-
gelast is dit een gift om te laten zien 
dat we ons verbonden voelen in de 
wijk, dat we samen met andere par-
tijen denken aan de mensen met be-
perkingen en dat we bijdragen aan 
het welzijn van de wijkbewoners.
Aan de gasten wordt gevraagd een 
van de gekleurde Mandala’s af te 
staan om de feestzaal te versieren 
voor de eerst volgende fysieke en 
hopelijk dus erg kleurrijke bijeen-
komst. Een mooi doel.

Thea de Beer (op de foto links), vrij-
williger bij de Zonnebloem overhan-
digt een van de boeken aan Joke 
Blom, gast (en donateur) van de 
Zonnebloem.

Wat was haar reactie ?
“Wat ontzettend leuk zeg, ik ga ze-
ker een mandala leveren voor de 
feestzaal, misschien zelfs wel inge-
lijst, wat fijn dat er aan ons gedacht 
wordt, dat geeft een blij gevoel”. 

Joke mist de gezelligheid van de 
samenkomsten, zij is graag onder 
de mensen. Zij is bij elke activiteit 

van de Zonnebloem aanwezig. “Als 
Joke de deur maar uit kan”, zoals 
haar man aanvult als hij de koffie 
inschenkt. Joke is zelf van 1998 tot 
2018 vrijwilliger geweest bij de Zon-
nebloem. Via een vriendin was zij bij 
de Zonnebloem gekomen en heeft 
zelf jarenlang 5 gasten bezocht en 
begeleid. Zij genoot van de verhalen 
van de mensen en de gezelligheid. 
Sinds de toename van haar lichame-
lijke beperkingen is zij zelf “gast“ ge-
worden. Zo blijft zij toch betrokken bij 
de Zonnebloem en geniet vooral van 
de sociale contacten. Zij hoopt dat er 
in aangepaste vorm wel weer activi-
teiten kunnen plaatsvinden. Te grote 
groepen zal zij vermijden, ze wil erg 
voorzichtig zijn om te voorkomen dat 
zij besmet raakt met het virus en ziek 
wordt. De actie met de kleurboeken 
is een mooi alternatief. 

Thea de Beer is vrijwilliger geworden 
in 2007 nadat zij gestopt is met haar 
werk als operatieverpleegkundige. 
Ze wilde naast het sporten ook iets 
sociaals doen voor de wijk. Haar bei-
de zussen hebben haar op de Zonne-
bloem gewezen. Thea bezoekt met 
veel plezier en regelmatig haar gas-
ten. Zij is als vrijwilliger mee gegaan 
op de Zonnebloem vakantieboot en 
op een aantal regio vakanties. De 
interactie met mensen en hun verha-
len, wat hen bezighoudt spreekt haar 
aan. Het geeft een goed gevoel om 
oprechte aandacht te hebben voor 
de medemens. Zeker ook voor de 
mensen die meer en meer eenzaam 
worden door de coronamaatregelen. 
En het is gewoon leuk om activiteiten 
te organiseren en mensen blij te ma-
ken. Thea doet het vrijwilligerswerk 
met plezier en is van plan het nog 
lang vol te houden. 

Wilt u ook donateur, vrijwilliger of gast 
worden van de Zonnebloem? Neem 
contact op met Zonnebloem Ensche-
de Zuid: Coby van Os g.a.vanos@
home.nl, telefoon 053 477 30 91

Met vriendelijke groeten, 
Desire Jansen, voorzitter bestuur 
Zonnebloem Enschede Zuid

Deze maand delen vrijwilligers van de Zonnebloem 
Enschede Zuid ruim 115 Mandala kleurboeken uit

Vanwege de coronamaatregelen 
afgekondigd op 13 oktober zou 
het kunnen dat de trainingen niet 
doorgaan. 
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Bel (053) 431 23 89   www.vredehof.nl

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

Pedro Swier

www.fysiotherapiewesselerbrink.nl    053 - 4780470

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!

Gespecialiseerd in:

Dry Needling 
Echografie
Hart/Vaat/Long Therapie
Kinderfysiotherapie
Manuele Therapie 
Medical Taping
Sportfysiotherapie

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?

De
dankbaarheid

en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

Bij De Posten hebben we volop mogelijkheden 
om aan de slag te gaan. Kijk op onze website 
voor diverse vacatures.

deposten.nl/vacatures

Reden

87

AMI Kappers 
is verhuisd
Van harte gefeliciteerd  
met de nieuwe zaak!

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct te huur: enkele winkelunits

(074) 250 32 22

info@euverman.eu

“Mijn ouders waren geweldig goed 
voor ons, maar verschrikkelijk voor 
elkaar. Dat kwam van twee kanten. 
Het begon altijd als iets kleins, maar 
dan haalde een van hen het verleden 
erbij. En dan begon de discussie over 
vroeger. Vaak was het alleen veel ge-
schreeuw. Ik heb geen herinneringen 
dat er werd geslagen met deuren of 
met dingen werd gegooid. Mijn oude-
re broer nam me tijdens ruzies mee 
naar zijn kamer en vertelde verhalen 
om me af te leiden. Als ik alleen in 
huis was verstopte ik me op mijn ka-
mer. Zelfs op die leeftijd wist ik wat 
ik wilde en ik beloofde mezelf: mijn 
kinderen zouden dit niet hoeven mee 
te maken. Jeffrey en ik kregen een 
relatie in het laatste 
jaar van de Mavo. We 
waren nog zo jong. 
Ik wist niet wat een 
gezonde relatie was. 
Elke keer als we ru-
zie hadden, zei ik dat 
we uit elkaar moesten 
gaan, klaar ermee. 
Want dat was alles wat ik kende. Mijn 
ouders dreigden ook altijd met een 
scheiding. Maar Jeffrey zei altijd dat 
we dat niet gingen doen, hij ging ner-
gens heen. Hij was op z’n 18de al erg 
volwassen vond ik. Ik was degene die 
onvolwassen deed. Ik zei de meest 

verschrikkelijke dingen tegen hem. 
‘Ik haat jou’, dat soort dingen bijvoor-
beeld. Dingen die ik mijn ouders had 
horen zeggen. Maar hij deed het nooit 
terug bij me, niet een keer. We zijn 
nu 20 jaar samen en hij heeft nooit 
iets gemeens gezegd. Terwijl we wel 
spannende tijden hebben gekend, 
we hebben het een en ander meege-
maakt. We hebben twee dochters op 
aarde, ons zoontje is in de hemel. Jef-
frey heeft me nooit beledigd. Hij heeft 
me nooit te kakken gezet. Ik maak al-
tijd het grapje dat ik de gekke ben in 
onze relatie. Ik zeg stomme dingen, 
ik roddel weleens, ik uit mijn frustratie 
behoorlijk. Hij is totaal anders dan ik. 
Hij reageert gewoon. Doordat we 20 

jaar samen zijn ben ik 
door hem ook steeds 
een stukje verbeterd in 
mijn doen en laten. 
Soms wil ik nog wel-
eens terug naar mijn 
jeugd, om dan tegen 
mijn jongere zelf te 
zeggen: wees blij dat 

dit je overkomt, het gaat je over een 
aantal jaar sterker maken. En door-
dat je dit nu meemaakt, zie je straks 
hoe geweldig andere mensen kun-
nen zijn.” 

Emmy, bekend bij Alifa 

Column: Wijkverhalen

Van de redactie

Repaircafé
Vanwege de coronamaatregelen 
afgekondigd op 13 oktober is het 
Repaircafé weer gesloten. Houdt 
voor meer informatie facebook of 
de website in de gaten.
Het Repaircafé van Noaberschap 
Helmerhoek heeft een nieuwe plek: 
het clubgebouw van v.v. Victoria 
’28 op Ontmoetingspark Enschede 
Zuid. Op vrijdag 2 oktober werden 
de dozen uitgepakt, kasten ingericht 
en plannen gemaakt. Uiteraard was 
er ook tijd voor koffie met taart voor 
deze feestelijke gelegenheid.

Heeft u een klein huishoudelijk ap-
paraat, kleding, een computer of 
bijvoorbeeld een telefoon die kapot 
is? Of is er iets mis met uw fiets? 
Dan kunt u normaal gesproken elke 
vrijdagochtend tussen 10.00 en 
12.00 uur terecht bij het Repaircafé. 
Vanwege de huidige coronamaatre-
gelen kunt u alleen op afspraak uw 
spullen brengen en halen. Als u op 
de afgesproken tijd aankomt, moet 
u zich melden bij de deur van het 
biljarthonk. Een gastvrouw neemt 
hier uw kapotte apparaat of kleding 
in ontvangst. U kunt dan weer naar 
huis. Als het klaar is, krijgt u bericht 
om het gerepareerde op te halen. 
De reparatie is gratis. U betaalt al-
leen voor nieuwe onderdelen, als 
die aangeschaft moeten worden.

“Nieuw is dat we ook fietsen gaan 
repareren. Daar hebben we hier de 
ruimte voor.”, vertelt Linda Ludwig, 
secretaris van stichting Noaber-

schap Helmerhoek die onder ande-
re het Repaircafé organiseert. “Voor 
de coronacrisis hadden we elke vrij-
dagochtend ons Repaircafé in wijk-
centrum De Helmer. Eigenlijk groei-
den we daar uit onze voegen. We 
zijn hier op Ontmoetingspark En-
schede Zuid met open armen ont-
vangen”, gaat Linda verder. Martijn 
Koop, Ontmoetingsclustermanager 
op de locatie, vertelt: “We willen een 
sociaal en cultureel middelpunt zijn 
in de wijken. Door het Repaircafé 
hier te vestigen worden we voor de 
wijken veel toegankelijker én doen 
we wat terug voor de wijk.”

Fietslampjes
Het is de week van de veiligheid! 
Univé Oost zet zich samen met Ont-
moetingsclusters Enschede in voor 
meer verkeersveiligheid. De dagen 
worden korter en het is steeds eer-
der donker. Ben jij goed zichtbaar 
in het verkeer? Goed werkende 
fietsverlichting is belangrijk tijdens 
de koude donkere dagen. Daarom 
heeft Univé vele fietslampjes aan 
vier Ontmoetingsparken in Ensche-
de geschonken. Op maandagavond 
5 oktober werden direct na de voet-
baltraining de Univé fietslampjes uit-
gedeeld aan de jeugdleden van Vic-
toria ’28. De meeste kinderen waren 
blij met de lampjes: “Ik heb wel een 
lamp op mijn fiets, maar die doet het 
niet.”. Vanaf nu is er dus in ieder ge-
val weer één fietser verlicht en veilig 
op pad met dank aan Univé en Ont-
moetingsclusters Enschede. 

Nieuws van Ontmoetingspark Enschede Zuid

Op 2 oktober 2020 was het voor de 
elfde keer de Nationale Ouderendag. 
Eigenlijk is het bij de Posten natuur-
lijk elke dag ‘ouderendag’. Het woon- 
en leefplezier van de bewoners vindt 
de Posten altijd het belangrijkste dat 
er is. Daarvoor kent de Posten onder 
andere vier welzijnsthema’s: eten & 
drinken, bewegen, muziek en groen. 
Toch vond de Posten de Nationale 
Ouderendag wel een mooie aan-
leiding om juist in deze tijd nog wat 
extra leuke activiteiten te organi-

seren. Op veel afdelingen konden 
bewoners genieten van wat lekkers 
bij de koffie, een high tea of een ge-
zellige koffietafel in de huiskamer.  
Ook waren er afdelingen waar bingo 
werd gespeeld, waren er creatieve 
activiteiten, feestelijk verpakte ca-
deautjes, iets lekkers bij de warme 
maaltijd of een lekker patatje. Alle 
bewoners ontvingen bovendien het 
Magazine Goud van het Nationaal 
Ouderenfonds. Zo werd het een dag 
met een gouden randje.

Wat is er elke maand toch weer 
veel nieuws te melden in Ensche-
de Zuid. En wat is het toch een fijne 
klus om die te mogen maken. Heel 
veel mensen weten ons al te vinden 
maar als u ook eens in de krant wilt 
of u heeft nieuws dat anderen moe-
ten weten dan kunt u altijd een stuk-
je insturen of vragen of we langs ko-
men om een stukje te schrijven over 
wat u belangrijk vindt.

Nationale Ouderendag bij de Posten. 
Een dag met een gouden randje

Twee bewoners van de afdeling Herstel zitten klaar voor de high tea
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Kledingwinkel Leger des Heils

Dag van de MiniBieb, Minibieb Bergvennenhoek

Wist u dat de winkel van het Leger 
des Heils aan de Zenderenbrink 2 al 
weer enkele maanden open is?
We zijn wekelijks geopend op dins-
dagmorgen van 10.00 tot 12.00 
uur en op woensdagmiddag van 
13.00 tot 15.00 uur. Daarbij zijn wij 
elke eerste zaterdagmorgen van de 
maand open van 10.00 tot 12.00 uur.
We volgen alle regels van het RIVM, 
zoals 1,5 meter afstand en verzoe-
ken u tevens om een mondkapje te 
dragen in onze winkel om versprei-

ding van het virus zoveel mogelijk te 
voorkomen. U doet het niet alleen 
voor uzelf maar zeker ook voor een 
ander! Tevens kunt u op de winkel-
dagen ‘gezellig’ een kop koffie of 
thee komen drinken in onze ont-
moetingsruimte, zonder mondkapje 
maar uiteraard op een veilige af-
stand van elkaar!

Ria de Bruin, coördinator kleding-
winkel Leger des Heils, Zenderen-
brink 2, Enschede

Op 1 oktober 2020 is Ponystal Ban-
jer geopend. Jitske Kluvers-Quivooy 
geeft al meer dan 20 jaar paardrijles 
in Twente. Nu is Jitske haar eigen 
nieuwe manege begonnen. 
Het bijzondere van Ponystal Banjer 
is, dat je er niet alleen kan ponyrijden, 
maar dat er bijvoorbeeld ook men-
lessen en grondwerklessen gegeven 
zullen worden met manegepony’s. 
Dat kan nergens anders in Twente. 
Op dit moment wordt er op het terrein 
van Stal Spiele in Usselo nog druk 
gewerkt, want Ponystal Banjer krijgt 
straks haar eigen binnenbak waarin 
er met de pony’s gelest gaat worden. 
De lessen bij Ponystal Banjer zijn er 
op gericht om mensen mee te nemen 
in alle facetten van het omgaan met 
pony’s, van stallen uitmesten tot vol-
tigeren en van gewone rijles tot vrij-
heidsdressuur.

Kinderlessen
Een kinderles bij Ponystal Banjer, 
een Banjerdag, begint ’s middags 
na school en duurt tot 18.00 uur (in 
het weekend van 8.30 tot 12.00). In 
die tijd leren de kinderen de pony’s 
te verzorgen. Dit omvat niet alleen 
het uitmesten, water geven, voeren, 
maar ook het zelf klaarmaken voor 
het werk en de na-verzorging na het 
werk. Soms zal een pony ook extra 
zorg nodig hebben en ook hierin zul-
len de kinderen betrokken worden. 

Tijdens deze Banjerdag is een 
groepsles inbegrepen in één van de 
takken van de ponysport: 
•  mennen (het leren besturen van een 

wagentje waar de pony voor loopt)
•  voltigeren (gymnastische kunstjes 

op een pony), 
•  vrijheidsdressuur (de pony op af-

stand iets laten doen) 
•  grondwerk (naast het paard lopend 

het paard trainen om een betere at-
leet te worden)

De lessen varieren elke week. Zo le-
ren kinderen niet alleen maar rijden 
op een pony, maar ook hoe het is om 
zelf de koetsier te zijn en vanaf de 
bok je pony(‘s) te besturen. Of juist 
hoe het is om een handstand te doen 
op een galopperend paard. Of hoe je 
met een hele kleine beweging van je 
arm of romp een pony op afstand om 
zijn as kan laten draaien. Wanneer 
een kind weet waar het het gelukkigst 
van wordt, kan het zich specialiseren. 
Zo heeft iedereen lol met zijn knol en 
dat is voor Ponystal Banjer het aller-
belangrijkste!
Kleuterlessen: Ook kinderen vanaf 
3 jaar al kunnen bij Ponystal Banjer 
proeven aan de paardensport!

Overige lessen
Uiteraard zijn er ook volwassenen die 
wel met pony’s willen werken, maar er 
liever niet op willen rijden. Voor hen 
organiseert Ponystal Banjer men- en 
grondwerklessen. Deze lessen kun-
nen op wekelijkse basis gevolgd wor-
den, maar er worden ook clinics van 
een aantal lessen gegeven om het 
eens te proberen. Ook losse lessen 
(bijvoorbeeld als verjaardagscadeau 
voor een vader die alles al heeft) en 
groepsactiviteiten zijn mogelijk. Meer 
informatie: www.ponystalbanjer.nl

Zaterdag 19 september 2020 was 
het dan eindelijk zover, de landelijke 
Dag van de Minibieb. Daarom was 
de strook groen aan de Bergven-
nenhoek feestelijk versierd. De vlag-
getjes wapperden, de muziek klonk 
uit de luidsprekers en het drinken en 
de hapjes stonden klaar. De boeken 
in de Minibieb waren allemaal ver-
verst en op lange tafels en banken 
lag de voorraad boeken uitgestald 
en dit waren er echt een hele hoop! 
Al gauw kwamen de eerste buurtbe-
woners langs om tussen de boeken 
te snuffelen. 
De kinderen konden meedoen aan 
een heuse kleurplaatwedstrijd, waar 
serieuze prijzen mee gewonnen 
konden worden. Favoriet bij de kin-
deren was toch wel het maken van 
de boekenleggers. Het was een 
drukte van jewelste en de meeste 
kids gingen zelfs met meer dan één 
boekenlegger naar huis want ja zeg 
nu zelf voor elk boek moet er natuur-
lijk één gemaakt worden hè.

Judith en Nienke, die samen de Mi-

nibieb beheren, zijn enthousiast. 
Nienke: “Eigenlijk komen iedere dag 
wel mensen kijken in het kastje.” Ju-
dith vult aan: “Ik ben blij dat we er 
ooit mee begonnen zijn, het is een 
groot succes bij jong en oud”. 
Een bezoeker vertelt: “Ik ben blij dat 
de Minibieb er is. Ik woon twee stra-
ten verderop. Ik ben in maart met 
pensioen gegaan, dus heb nu volop 
tijd om te lezen. Zeker omdat ik tij-
dens de coronacrisis extra op moest 
passen en dus nergens heen kon. 
Dit is buiten en ik heb er al veel leu-
ke boeken tussen gevonden.” 
Judith: “Kom ook eens een boek 
uitzoeken! We hebben er genoeg 
en de Minibieb is zowel rolstoel- als 
scootmobiel toegankelijk!” 

Al met al was dit een geslaagde dag 
en zeker voor herhaling vatbaar, dus 
volgend jaar doen wij zeker weer 
mee! 

We proberen het aanbod van de mi-
nibieb zo groot mogelijk te houden. 
We hebben net de kinderboeken-
week achter de rug, de bieb was 
even alleen voorzien van kinderboe-
ken en werd nog drukker bezocht 
dan normaal. Op dit moment is de 
bovenste plank weer gevuld met 
boeken voor volwassen want die 
hebben de boeken door de kinder-
boekenweek even moeten missen 
maar kunnen nu weer naar harten-
lust komen lenen en ruilen. 
Like het evenement op de facebook-
pagina www.facebook.com/minibieb 
enschede en laat even weten of je 
erbij bent.

Groetjes Nienke en Judith.

www.kaliberkunstenschool.nl

Muziek, zang, dans of kunst?

Neem een gratis proefl es!

Volledig cor onaproof!

Altijd willen schilderen? Dan is dit je kans!
Onder leiding van kunstenares Liezet-
te Gerrits wordt dinsdag van 19.30 tot 
21.30 uur en vrijdagochtend van 9.30 tot 
11.30 uur schilderles gegeven. De les-
sen zijn voor beginners en gevorderden. 
Je betaalt € 155 voor 10 lessen. Dat is 
exclusief materiaal.
 
Proefles
De groep bestaat uit maximaal zes cur-
sisten. Belangstellenden kunnen elk 
moment starten. Wil je liever eerst een 
proefles, dat kan ook. Vorige lessen 
hebben bewezen dat cursisten veel ple-
zier uit het schilderen halen. 

Liezette: “Het is gezellig. Mensen ont-
dekken van alles en ontwikkelen een ei-
gen stijl. Ze krijgen begeleiding op hun 
eigen niveau. Elk cursusjaar sluiten we 
af met een expositie van het gemaakte 
werk.”

De schildercursus wordt gehouden in 
het atelier van de kunstenares in het 
Robson pand aan de Blekerstraat 165.

Voor meer informatie, vragen en op-
gave zie de site: liezettegerrits.nl of bel         
06-121 34 228 of mail: liezettegerrits@
hotmail.com

 FYSIOHOLLAND

Veilig naar de fysio?
dat kan! 

Fysieke klachten? Blijf er niet mee rondlopen. 
Je kunt bij FysioHolland veilig behandeld worden door 
jouw fysiotherapeut, zowel in de praktijk als online! 

Wat doen wij voor jouw veiligheid?
❏    Alle praktijken zijn coronaproof ingericht
❏    Wij vragen iedereen om een mondkapje te dragen
❏    Kom je liever niet naar de praktijk? 
 Dan kunnen wij je ook online begeleiden!

✔
✔
✔

Fysio Holland Enschede  |  Beltstraat 43C, Geessinkbrink 7, J.J. van Deinselaan 10 (Basic-Fit), 
Wesselerbrinklaan 100-102 (Basic-Fit)  |  T 053 477 32 44  |  twente@fysioholland.nl

Jouw FysioHolland-
fysiotherapeut staat 

voor je klaar!
Maak direct een afspraak.

fysioholland.nl

Sinds enige maanden werkt Ron Kuster 
als Klinisch Prothese Technicus bij Tand-
artspraktijk Brager. Hij vertelt: “Ik heb al 
meer dan 30 jaar ervaring als tandtech-
nicus. Mijn tandtechnisch laboratorium 
zit in Lichtenvoorde. Daar maken we 
zelf protheses (kunstgebitten), implan-
taten, kronen en bruggen. Mijn zoons 
werken ook in het bedrijf en zullen het in 
de toekomst overnemen. Ik werk al meer 
dan tien jaar samen met tandarts Bra-
ger. Sinds enige maanden hebben we 

onze samenwerking officieel gemaakt. 
Ik werk nu meerdere dagen per week 
in de praktijk als klinisch prothese tech-
nicus. Als een patiënt een kunstgebit 
nodig heeft, maakt normaal gesproken 
de tandarts de afdrukken, meet hij alles 
op etc. Dan gaat het naar een tandtech-
nicus enzovoort. Nu kunnen patiënten, 
die een kunstgebit nodig hebben, gelijk 
bij mij terecht. Daardoor gaat het snel-
ler, nauwkeuriger en makkelijker. Betere 
service voor de patiënt dus!”

Toekomst
Ron Kuster gaat graag met zijn tijd mee 
en volgt de nieuwste ontwikkelingen. 
Op dit moment ontstaan er technieken 
om zonder happen, maar door digitaal 
te scannen een prothese aan te meten. 
Daardoor wordt alles nog nauwkeuriger, 
maar vooral ook sneller. “Nog even en 
uw kunstgebit is klaar, terwijl u wacht,” 
voegt Ron lachend toe. 

Kroon- en brugwerk
Ron Kuster maakt samen met zijn me-
dewerkers alle kronen en bruggen in zijn 
eigen laboratorium. Daardoor blijft de 
prijs laag en de kwaliteit hoog! Tandarts 
Stefan Brager: “Veel mensen moeten 
kronen en bruggen zelf betalen als ze 
die nodig hebben. Die worden niet ver-
goed door de zorgverzekering. Omdat ik 
mensen graag wil helpen, houden we de 
tarieven hier laag. Ron maakt de kronen 
zelf, waardoor ik weet dat ze goed zijn 
en we de technische kosten laag kun-
nen houden. Heeft u een kroon nodig? 
We helpen u graag. Ook als u geen pati-
ent bij ons bent!” Marloes, praktijkmana-
ger vult aan: “Nog een tip! Veel mensen 
hebben nu zo aan het eind van het jaar 
nog wat reserves of tegoeden van hun 
zorgverzekering over. Een goed moment  

 
dus om eindelijk die kroon of brug te la-
ten plaatsen.”

Tandartspraktijk Brager
“We zijn een hecht team en werken goed 
samen,” vertelt Marloes. “We hebben al-
les onder één dak. Zo hebben we naast 
assistentes en preventieassistentes ook 
een paro-preventieassistente en een 
mondhygiëniste in dienst. De praktijk is 
rolstoeltoegankelijk. Bovendien vinden 
veel mensen de sfeer in onze praktijk 
gemoedelijk.” “Inderdaad en dat vind ik 
ook belangrijk,” gaat Stefan Brager ver-
der. “Ik doe alles voor de patiënt. Een 
goede sfeer en goede service.” “Pre-
cies en juist daarom wilde ik hier graag 
komen werken!” vult Ron aan. Stefan: 
“Goed gezegd Gebitten Ronnie!”

Voor meer informatie over behandelin-
gen of tarieven, kunt u kijken op www.
tandarstpraktijkbrager.nl. Ook vindt u 
daar een inschrijfformulier. Voor meer 
informatie kunt u ook bellen naar de 
praktijk via: 053 – 476 81 91.

Binnen de Posten zijn ruim 300 vrijwil-
ligers werkzaam. In maart van dit jaar 
werd bekend dat de Posten de deuren 
moest sluiten voor bezoek om het risi-
co op verspreiding van het coronavirus 
te beperken. Daarbij werd ook kritisch 
gekeken naar het binnenlaten van vrij-
willigers. Het gevolg was dat alle vrijwil-
ligers ouder dan 70 jaar en vrijwilligers 
met een kwetsbare gezondheid thuis 

kwamen te zitten. Ook het grootste ge-
deelte van de activiteiten die vrijwilligers 
uitvoeren kwam stil te liggen. 

Anne Wilderink, coördinator vrijwilligers 
bij de Posten, blikt terug op deze roeri-
ge periode.
“In het belang van de gezondheid van 
bewoners van de Posten moesten we 
goed kijken wie er kon werken. Dat was 

een moeilijke tijd voor veel vrijwilligers. 
Via nieuwsbrieven een zogenaam-
de ‘corona-updates’ houden we sinds 
maart alle vrijwilligers op de hoogte van 
de ontwikkelingen binnen de organi-
satie. Gelukkig was er ook een aantal 
vrijwilligersactiviteiten die wel constant 
konden doorgaan. Denk maar aan het 
tuinonderhoud, de dierverzorging, de 
interne postbezorging en maaltijdbe-
zorging, maar alles met beleid en kleine 
vaste groepen. Ook was er steeds een 
vaste groep vrijwilligers die de zorg op 
de afdelingen ondersteunde door ont-
bijt, koffie en thee te verzorgen.”
 
Contact vrijwilligers bewoners 
“Wat ik bewonderingswaardig vond was 
dat er in coronatijd allerlei initiatieven 
ontstonden om contact tussen naasten 
en mantelzorgers met bewoners moge-
lijk te maken. In eerste instantie was dat 
niet fysiek, maar digitaal en op afstand, 
en op dit moment gelukkig weer door 
bezoek met bezoekersregistratie. Vrij-
willigers hebben bij de uitvoering en be-
geleiding van deze initiatieven een grote 
rol gespeeld en dat doen ze nog steeds. 
Het gevoel van samen de schouders er-
onder en er voor elkaar zijn is enorm.  

 
Dit voel ik niet alleen bij de vrijwilligers 
die fysiek aan het werk zijn, maar ook 
bij vrijwilligers die thuis zitten. Zo zijn er 
veel vrijwilligers die telefonisch of digi-
taal contact hebben gehouden met be-
woners van de Posten. Dit word enorm 
gewaardeerd. Hieruit blijkt maar weer 
dat vrijwilligers erg verweven zijn in het 
leven van de bewoners. Zij dragen echt 
bij aan het welzijn en leefplezier.” 

“Inmiddels starten we een aantal activi-
teiten heel voorzichtig weer op. Dat is 
zowel voor de vrijwilligers als de bewo-
ners heel fijn, maar met de toenemende 
besmettingen in Nederland blijven we 
voorzichtig met deze ontwikkelingen. 
We gaan dan ook voorlopig nog door 
met de bezoekersregistratie. Om onze 
waardering voor de vrijwilligers te be-
nadrukken was er onlangs voor alle 
registratievrijwilligers wat lekkers bij de 
koffie. Maar ik wil nog wel wat bena-
drukken: ongeacht of vrijwilligers tijdens 
deze coronaperiode wel of niet aan het 
werk zijn, de vrijwilligers van de Posten 
zijn goud waard! Mijn collega Frieda en 
ik hopen dan ook iedereen in betere tij-
den weer te treffen.”

Vrijwilligers de Posten ook in coronatijd goud waard

Vrijwilligers verzorgen de bezoekersregistratie bij de Posten

Klinisch Prothese Technicus Ron Kuster

Sinds de start van seizoen 2020-2021 
werkt v.v. Victoria ’28 met een nieuw 
Voetbal Technisch Beleidsplan. Voorzit-
ter Gerard Tenniglo: “We willen bij Vic-
toria ’28 graag vooruit. We willen groei-
en en beter worden. Dat kan alleen als 
alle neuzen dezelfde kant op staan. In 
het plan leggen we uit waar we nu zijn, 
wat we eigenlijk zouden willen en hoe 
we daar gaan komen. Wij, het bestuur, 
kunnen ons goed voorstellen dat u geen 
idee heeft wat dat Voetbal Technisch Be-
leidsplan betekent. U kunt het beleids-
plan op onze website vinden en lezen. In 

dit artikel willen we graag de belangrijk-
ste punten uitleggen.”

Voetbal
Voetbal, voetbal en nog eens voetbal. 
Victoria ’28 is een voetbalvereniging. 
Dus vertelt het VTB hoe er bij ons ge-
voetbald wordt en hoe we tegen voetbal 
aankijken. Eén van de uitgangspunten is 
‘Techniek boven kracht’. Een ander prin-
cipe is dat we ieder individu willen oplei-
den. We willen iedereen een toekomst 
bieden. Onze droom zou een eerste 
elftal zijn bestaande uit eigen jeugdspe-
lers. 
In het VTB staat ook hoe we de teams 
indelen en hoe we scouten. Hoe we ons 
gedragen op en naast het veld. Plezier 
in voetbal staat voorop. Er mag gewoon 
gevoetbald worden. Maar als een speler 
wil groeien, is daar ook aandacht voor.

Aandacht zit in hele kleine dingen, 

maar wat het doet is groots
“De belangrijkste verandering? Dat we 
alles met aandacht doen. Natuurlijk was 
er al wel aandacht voor het voetbal, maar 
het draait om meer dan voetbal alleen. 
Er gebeurde veel bij de vereniging, maar 
de focus ontbrak,” legt technisch coördi-
nator Martin uit. “Met aandacht omgaan 
met elkaar, want iedereen is belangrijk. 
Als je voelt dat je belangrijk bent, wil je je 
ook inzetten. Aandacht zorgt er ook voor 
dat mensen kunnen groeien. En dan niet 
alleen de selectiespelers of de grootste 
druktemakers. Iedereen is belangrijk. 
Elk kind telt. En dus willen we elk kind 
helpen om zijn of haar eigen toppresta-
tie te halen.” 

Organisatie
Martin: “De trainingen worden nu van 
tevoren voorbereid. Daar gebruiken we 
allemaal de ‘Rinus-App’ voor. Als de 
spelers op het terrein komen voor de 

training staan de materialen en oefe-
ningen al klaar. We hebben bovendien 
gezorgd dat alle poppetjes op de juiste 
plek staan. We hebben nu een goed 
team voor de onderbouw en een goed 
team voor de bovenbouw. Die verdienen 
echt complimenten! Het onderbouwteam 
is nu wel volledig, maar voor de boven-
bouw zoeken we nog wel mensen…” 

Vereniging
Gerard: “We zijn een vereniging. Dat 
betekent binden en verbinden. Dat we 
samen alles moeten doen. Het gaat na-
tuurlijk om voetballen. Maar de kantine 
moet ook draaien.  Teams moeten be-
geleid worden en getraind. Wedstrijden 
georganiseerd etc. We hebben dus veel 
vrijwilligers nodig. Kom dus lekker voet-
ballen, maar doe ook iets terug voor de 
vereniging.” 

Forza Victoria ’28!

Aandacht voor voetbal en aandacht voor mensen
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K p a g i n anderi
Kinderboekenweek

Dalton 

PBS

Dag van de leraar

Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek op Het 
Stroink officieel geopend. Het thema van de Kinderboekenweek is 
“En toen…”
In de school is een aantrekkelijke boekenkraam ingericht zodat 
kinderen kunnen bekijken welke boeken er in de prijzen zijn ge-
vallen. 

De Kinderboekenweek is gezamenlijk met alle leerkrachten en 
kinderen geopend. De tijdmachine werd geïnstalleerd en ging zijn 
werk doen. Hierdoor gingen de leerkrachten terug in de tijd. Terug 
naar de dinosaurussen, Romeinen, Grieken, hofdames, holbewo-
ners, indianen, Rembrand, hippies… 
Het lied en de dans van Kinderen voor Kinderen werd enthousiast 
meegezongen en gedanst. “En toen en toen en toen… nu mogen 
wij het gaan doen. Kijk omhoog en pluk de dag, vul de straten met 
je lach. En toen en toen en toen… ik word een held of kampioen. 
Met een kwast of een gitaar maak ik al mijn dromen waar… 

Na de gezamenlijke opening heeft iedere groep een boek ontvan-
gen en hebben de kinderen deelgenomen aan een workshop. De 
kinderen verplaatsten zich in holbewoners en namen deel aan 
rolspelen.  
Als traktatie smulden de kinderen van popcorn. Popcorn is een 
6000 jaar oude lekkernij en ontdekt door de indianen. 
Daarnaast hebben alle kinderen deelgenomen aan een creatieve 
ochtend. De kinderen mochten kiezen aan welke activiteit ze deel 
willen nemen: grotschilderingen maken, huizen bouwen, je eigen 
molenspel maken, munten kleien, romeins mozaïek maken, kas-
telen tekenen en schilderen, kastelen bouwen en kunst maken. 
Ook is er door groep 6/7 een film gemaakt. 

ODBS verzorgt Daltononderwijs. Dit betekent anders 
omgaan met kinderen, rekening houdend met de 
verschillen die er nu eenmaal zijn. Daltononderwijs is 
daarom ook onderwijs op maat. Wat zijn de voordelen 
van Daltononderwijs?
- Leerlingen worden gestimuleerd zelf initiatieven te 
nemen
- Ze leren omgaan met verantwoordelijkheid
- Ze leren plannen, omdat ze zelf werk mogen indelen
-  Leerlingen hoeven niet te wachten op uitleg als daar 

geen behoefte aan is
-  Een betere relatie tussen leerkracht en leerling, er is 

wederzijds respect
-  Een hechtere band tussen de leerlingen, doordat ze 

vaker samenwerken
-  Leerlingen leren met meer vrijheid waardoor ze beter 

hun tijd kunnen indelen
-Er is meer afwisseling in het werk

Op maandag 5 oktober hebben de 
leerkrachten van Het Stroink de dag 
van de leraar gevierd. Alle leerkrach-
ten zijn verwend met een heerlijke 
reep chocolade namens de kinderen.

Op onze school besteden wij veel 
aandacht aan complimenten en posi-
tief gedrag. Dit maakt dat we een fijn 
pedagogisch klimaat hebben waarin 
kinderen zich maximaal kunnen ont-
plooien. De kinderen sparen smileys 
en deze worden omgezet in een 
groepsbeloning. 

Bent u benieuwd naar de sfeer op onze school? Kom gerust een keer kijken en sfeer proeven. U bent van harte welkom 
namens het team en onze kinderen! 

Workshop “film maken” 

(074) 250 32 22
info@euverman.eu

• winkelunits van 44 m2 - 341 m2

• binnenkort beschikbaar

• vlakbij Albert Heijn of ALDI

• nieuw, groen en duurzaam

• 5.800 m2 winkels voor 
de dagelijkse boodschappen

• 235 gratis parkeerplaatsen

KOM JIJ HET STROINK VERSTERKEN?

www.winkelcentrumhetstroink.nl

TE HUUR
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OP 2e ACCU*

De MS 170 
KLEINE BENZINE  
KETTINGZAAG 30 CM

van € 199,- 
Nu voor
€ 179,-

De RE 130 
PLUS
135 BAR 

van € 518,- 
Nu voor
€ 399,-

De HSE 42 
45 CM - ELEKTRISCHE 
HEGGENSCHAAR

van € 129,- 
Nu voor
€ 99,-

De BG 56 
PRAKTISCHE BENZINE 
BLADBLAZER

van € 339,- 
Nu voor
€ 289,-

KRACHTIGE 
HOGEDRUKREINIGER 
MET SLANGHASPEL

INCLUSIEF 

DE RA 110
VLAKREINIGER

 Moeite met bewegen 
of pijnklachten?
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

Meer 
informatie 
of direct 
een afspraak 
maken? 

Bel naar: 
053 - 4 771 085

Praktijk de Posten Fysiotherapie
De Posten 135 (ingang Noaberbrink) 

7544 LR  Enschede
I: www.depostenfysiotherapie.nl   

E: fysiotherapie@deposten.nl Fysiotherapie

Onze praktijk is 
direct toegankelijk 
voor jong en oud. 

Een verwijzing is 
niet nodig.

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd   1 01-09-20   11:18
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de Stroinkslander

Vereniging Huurdersbelangen 
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

Winkelvereniging Stroinkslanden 
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

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

HUISARTSEN
•  Huispraktijk de Roo 

Veldhoflanden 87 
Tel. 053 4768992

•  J.G. Knobben 
Veldhoflanden 93 
Tel. 053 4773881

•  Huisartsenpraktijk Saado 
Veldhoflanden 88 
Tel. 053 4763643

TANDARTSEN
•  Tandartspraktijk SB Brager BV 

Veldhoflanden 89-91 
Tel. 053 4768191

APOTHEKEN
•  Apotheek Stroinkslanden  

Veldhoflanden 90 
Tel. 053 4772577

FYSIOTHERAPIE 
•  Fysiotherapie Stroinkslanden 

Veldhoflanden 86 
Tel. 053 4766339

THUISZORG
•   J.A.J. Hannink-Monnikhof 

Weeminklanden 13 
Tel. 053 4331297

•  Het Veldhof – Woonzorg Nederland 
Vasterlanden 1-59 
Tel. 088 9210330

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

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

ADRESSENLIJST

Colofon
De wijkkrant verschijnt elke derde week 
van de maand, in een oplage van 5000

Uitgave: Uitgever, hoofdredactie, inter-
views en advertenties: Bert Bennink, tel. 
06 26 90 05 87, info@bbproductions.nl

Vormgeving, interviews en redactie:  
Jet Broekstra 

Interviews en redactie:  Marijke Tetteroo 
 

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Jet 
Broekstra, Marijke Tetteroo, Bert Ben-
nink 

Afhaalpunten wijkkranten:
WC Stroinkslanden, Primera, Tankstati-
on WC Stroink 

Klachten betreffende verspreiding: 
Twente Huis aan Huis via telefoon: 074-
3030271 of email: info@bbproductions.
nl, o.v.v. straat en huisnummer

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 4 november 2020

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 18 november 2020

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

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

Bij BENU kunt u terecht voor advies, medicijnen, zelfzorgproducten en medische hulpmid-
delen. 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

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

www.stroinkslandenapotheek.nl

BENU Apotheek Stroinkslanden

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

Fotogroep Stroink

Buurthap in het Stroinkshuis
Hallo allemaal, 
Vanwege de recente coronamaatregelen moeten we 
tijdelijk stoppen met onze buurthap. We hopen nu dat 
we vanaf woensdag 28 oktober weer buurthappen 
kunnen bereiden. Waarschijnlijk kunt u ze dan alleen 
afhalen. Houdt voor meer informatie onze facebook-
pagina en website in de gaten.

Het menu (onder voorbehoud)
Woensdag 28 okt. -  witte vis, gele rijst, boontjes en 

atjar
Donderdag 29 okt. -  trio van vlees, gebakken aardap-

pelschijfjes en salade 
Woensdag 4 nov. -  moksi meti met kip, kool, patat en 

rauwkost

Donderdag 5 nov. -  stamppot hutspot (spekjes apart) 
vlees en een toetje

Woensdag 11 nov. -  moksi meti met kip, kool, patat en 
rauwkost

Donderdag 12 nov. -  stamppot hutspot (spekjes apart) 
vlees en een toetje

De kosten voor een buurthap zijn € 6,- per persoon
Gegarandeerd een Buurthap? Reserveren is dan 
gewenst. 

Voor vragen en/of bestellingen kan je ons bereiken 
op: 053-851 52 48 of 06-486 78 484.
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Op zondag 27 september vierden de 
buren aan de Kolmschotlanden op be-
scheiden wijze hun Burendag. Door de 
coronamaatregelen en het slechte weer 
moesten de plannen een beetje worden 
aangepast. Een aantal buren heeft de 
plantenbakken op het binnenplein ge-

vuld en het binnenplein is weer schoon-
gemaakt. Voor de kinderen was een 
knutselactiviteit bedacht: t-shirts beschil-
deren. Dat kon niet doorgaan, maar de 
kinderen krijgen de materialen wel thuis 
om het zelf te doen.

Burendag: Kolmschotlanden

Kinderen klimmen, kruipen, klauteren 
en glijden op het enorme springkus-
sen aan de Wilthuislanden. Twee va-
ders kijken, zittend op schommels, van 
een afstandje toe. Verderop staan drie 
moeders de plannen voor de dag door 
te nemen. Naomi: “Met dit deel van de 
straat organiseren we vaker feestjes. 
Met Kerst staat hier op het grasveld een 
grote kerstboom. Vaak hebben we dan 
gezellig bij de boom ook een kerst- en/of 
Nieuwjaarsborrel. We hebben niet echt 
een buurtcommissie. We zitten wel met 
veel buren in een groepsapp. Als iemand 
iets wil organiseren, gooit hij dat in de 
groep. Samen regelen we het dan.” 
Zo ook vandaag. Naomi heeft het Bu-
rendagpakket aangevraagd en de buren 
geactiveerd. Vanwege de coronamaatre-
gelen kon alleen niet alles. ’s Ochtends 
is er een springkussen/stormbaan voor 
de kinderen. Tegen 13.00 uur verdwijnen 
de moeders naar binnen. Even later ko-
men ze met kannen limonade weer naar 

buiten. Enkele buurmannen zetten wat 
statafels neer. Om 13.00 uur krijgen de 
kinderen uit de buurt namelijk een buren-
dagbekertje limonade en een koek. 
Terwijl de kinderen na een zéér korte 
pauze weer lachen, springen en rond-
rennen, gaan de drie moeders aan de 
picknicktafel zitten. ’s Middags is er 
namelijk een bingo, maar er moet nog 
even overlegd worden over de regels. 
Tussen het overleggen door nieten ze 
de bingokaarten in setjes van 3 aan 
elkaar, zodat iedereen veilig mee kan 
doen. De prijzen voor de bingo zijn door 
de buren verzameld: “Mijn man had nog 
een concertbon, die we niet gebruiken.” 
“Wij hadden nog een goede fles wijn en 
een doos chocola.” Eén van de kinderen 
loopt stiekem een rondje om de tafel om 
in de gaten te houden wat er gebeurt. Als 
hij van de chocola hoort “Oh, dan moet ik 
zeker winnen!” 
Na de bingo wordt de dag afgesloten 
met een barbecue en een borrel.

Burendag: De hele dag feest 

“We bieden alle kinderen die bij ons 
naar de BSO komen een veilige plek 
met veel aandacht voor sport en be-
wegen.” “Het is hier geen school! We 
willen een thuis zijn voor de kinderen!” 
Begeleiders Thea en Sanne vullen el-
kaar enthousiast aan. “We doen hier 
niet aan stilzitten. Bewegen staat voor-

op!” gaat Sanne verder. Thea: “Zien 
doen is zelf doen. De kinderen hebben 
allemaal wel eens geen zin om een be-
paalde activiteit te doen. Ze vinden het 
eng, moeilijk, saai en ga zo maar door. 
Dat mag, maar ze gaan wel mee naar 
buiten. Aanmoedigen kan tenslotte ook. 
Toch zie je vaak dat als ze dan andere 
kinderen bezig zien, ze het toch ook zelf 
willen proberen.” 

Aan de Geessinkweg op de grens tus-
sen Helmerhoek en Wesselerbrink be-
vindt zich IKC Kinderboulevard. In zo’n 
integraal kindcentrum werken diverse 
instellingen als scholen en opvangorga-
nisaties samen om kinderen uit de om-
geving de beste kansen te geven om 
zich te ontwikkelen. Sanne: “Wij wer-
ken hier samen met de basisschool De 
Zuidsprong en de Prins Mauritsschool. 
KOV Hebbes heeft hier een kinder-
dagverblijf, een peuterspeelzaal en we 
organiseren voor- en buitenschoolse 
opvang. Thea, Reint en ik zijn de drie 
vaste begeleiders bij de BSO.”

Bij de BSO hebben ze een vaste struc-
tuur. Na schooltijd komen de kinderen 
naar deze plek achter de boerderij en 

tussen de bomen en sportvelden. Ze 
mogen eerst vrij spelen. Als iedereen 
er is, wordt er fruit gegeten. Daarna 
volgt een sportieve activiteit. Sanne: 
“We hebben spelkaarten waarop de 
activiteiten worden uitgelegd, zodat we 
als begeleiders weten wat we moeten 
doen. Ook invallers kunnen dus zo de 
kinderen helpen. We hebben trouwens 
een vaste groep invallers. Dus de kin-
deren kennen alle begeleiders.” Thea: 
“We hebben bovendien eigen vaste 
chauffeurs en eigen auto’s. De chauf-
feurs halen de kinderen bij de school op 
en brengen ze naar ons. Voordeel van 
de eigen auto’s is ook dat we vervoer 
hebben om in de vakanties leuke uitjes 
te doen. Dat is natuurlijk extra leuk.”
Het gaat bij de BSO niet alleen om 
bewegen. “We letten ook op gezonde 
voeding, want alleen bewegen is niet 
genoeg voor een gezonde levensstijl. 
We geven de kinderen dus geen ran-
ja, maar water, thee of fruitwater. Als er 
brood eten, kunnen de kinderen kiezen 
uit twee soorten zoet beleg en twee 
soorten gezond beleg. Om de week 
veranderen we de opties waar ze uit 
kunnen kiezen. De kinderen mogen ui-
teraard een boterham met zoet beleg. 

Maar eerst moeten ze een boterham 
met gezond beleg eten. Zo leren ze ver-
schillende dingen eten en ze leren dat 
gezond ook gewoon lekker kan zijn,” 
legt Thea uit.

Sanne: “Zoekt u een leuke sportieve 
plek om uw kinderen op te laten van-
gen? Kom eens langs. Kinderen mogen 
altijd drie keer gratis proefdraaien. Maar 
dat is meestal niet eens nodig,” voegt ze 
knipogend toe. “Oh en wat extra leuk is: 
alle kinderen worden bij ons het eerste 
jaar gratis lid van de FC Twente Kids-
club. De kinderen kunnen daardoor met 
korting naar voetbalwedstrijden. Maar 
het leukste is natuurlijk om uitgekozen 
te worden om de vlag te dragen of om 
mee te lopen met de spelers. Alle kin-
deren van de kidsclub maken daar kans 
op. Wie wil dat nou niet?”  

Kijk voor meer informatie op: 
kov-hebbes.nl/buitenschoolse-opvang/
bso-geessinkweg
of bel naar: 06 397 161 71

Voor elk kind een thuis vol beweging bij Hebbes KOV
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INFORMATIE OVER DE VERBOUWING IS TE VINDEN OP:
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