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Buitengewoonan, bloemen in het buitengebied

Falagro opent fietsenwinkel in Het Stroink

Verbouwing basisschool Bomans Het Groene Spoor brengt mensen bij elkaar

- lees verder op pagina 2 -
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Over enkele maanden wordt het winkelaanbod 
van Het Stroink uitgebreid met een prachtige 
nieuwe fietsenwinkel: Falagro. De zaak wordt 
gevestigd in een royale winkelunit, gelegen 
op de hoek van de nieuwbouw die op dit mo-
ment aan de noordkant van het winkelcentrum 
wordt gerealiseerd.

De winkel in Enschede wordt het tweede filiaal 
van Falagro, dat enkele jaren geleden net over de 
grens – in het nabijgelegen Gronau – al met suc-
ces een fietsenwinkel opende. Falagro staat dan 
ook hele toepasselijk voor: Fahrrad Laden Gro-
nau. De nieuwe zaak in Het Stroink zal worden 
geleid door Edwin Stappenbeld, een échte vak-

Samen Winter Warm in Zuid en West 
SVEN Wijk Welzijn (onderdeel Incluzio Uitvoering), 
de gemeente Enschede en de partners in de wijk,
slaan de handen ineen voor wijkbewoners die 
door het coronavirus alleen thuis zitten en niet 
naar buiten kunnen of durven. De actie “Samen 
Winter Warm” zorgt ervoor dat inwoners met el-
kaar in verbinding blijven in tijden dat sociale in-
teractie steeds lastiger wordt.

Nu steeds meer mensen noodgedwongen thuiszitten 
nodigt SVEN Welzijn buurtbewoners uit om toch met 
elkaar in gesprek blijven gaan. In de maand december 
zullen op verschillende plekken in de wijken locaties 
worden geopend waar inwoners terecht kunnen voor 
een kop soep, een kerststol maar vooral ook voor een 
luisterend oor. Uiteraard met in achtneming van alle 
corona-regels. Mogen door die coronaregels in de-
cember geen afhaallocaties geopend kunnen worden, 
dan zullen de soep en stollen huis aan huis bezorgd 
worden. 

Sigrid Binksma, Netwerkcoach bij SVEN Welzijn: 
“Juist in deze tijd is het belangrijk dat we samen in ver-
binding blijven en elkaar helpen waar dat kan. Met de 
Actie Samen Winter Warm stimuleren we bewoners 
om in hun eigen buurt onder de mensen te komen om 
bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen.”
De gemeente Enschede ondersteunt deze actie van 
harte. Stadsdeelmanager Timo Keuken: “Zeker in 
deze tijd moeten we aandacht houden voor elkaar en 
in gesprek blijven over wat ons bezighoudt. Deze ac-
tie versterkt het sociale contact tussen buurtbewoners 
en professionals. Dat stelt ons ook in de gelegenheid 
om extra hulp en ondersteuning te geven aan hen die 
dat nodig hebben.”

De betrokkenheid van partners in de wijk die mee 
willen helpen is al hartverwarmend. De volgende 
partners hebben al toegezegd o.a. Power Royael, 
Speeltuin Stevenfenne, Speeltuin Robinia, Speeltuin 
Stadsveld, Alifa, wijkraad Pathmos, kinderboerderij de 
Wesseler, M-Pact, het Stroinkshuis – De Woonplaats, 
Doe Mee Huis, Smiley, Wijkraad Stadsveld, Alles–in–
één–school De Zuidsprong, Wijkraad Wesselerbrink, 
Stichting Wijkbudgetten Stroinkslanden, Wijkplatform 
Helmerhoek en Stichting Noaberschap Helmerhoek. 
Wellicht sluiten er nog meer partners aan om het Sa-
men Winter Warm actieplan in gang te zetten. 

Bewoners van de stadsdelen Zuid en West ontvan-
gen binnenkort een flyer met de aankondiging dat er 
wintersoep en een kerststol afgehaald kan worden in 
Het Stroinkshuis, Het Stroink 64, op donderdag 3 de-
cember tussen 16.30 en 20.30 uur. Daarnaast worden 
bewoners uitgenodigd om zelf ook 10 adressen te ver-
zamelen. Hiermee kunnen ze een straatversierings-
pakket afhalen waarmee ze samen met hun buren 
de eigen straat kunnen versieren tijdens de komende 
winterdagen. 

De straatversieringsactie
Hoe leuk is het om met meerdere buren in uw straat 
of op uw portiek voor de feestdagen samen te versie-
ren? Als u zich met minimaal 10 buren uit uw straat of 
portiek aanmeldt, kunt u als buurt voor de winterda-
gen een Straatversieringspakket ophalen. In de flyer 
die u in uw brievenhuis ontvangt staat een aanmel-
dingsformulier waar u namen en handtekeningen uit 
uw straat op kunt verzamelen. Dit ingevulde aanmel-
dingsformulier levert u of één vertegenwoordiger van 
uw straat in bij het afhaalpunt op de actiedag van uw 
wijk. Wij geven u dan het pakket t.w.v. € 150 à € 200,- 
per 10 bewoners uit één straat, flat of portiek. 
Uiteraard komen we graag kijken wanneer u met uw 
straat de versiering ook echt heeft hangen. Een foto 
van de versiering wordt ook zeer op prijs gesteld! 
Uiteraard houden we ons tijdens deze actie aan de 
coronaregels. Dit betekent dat we werken met tijds-
vakken. Er zal een afhaalpunt in uw buurt zijn om de 
reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Als de 
coronaregels het in december niet toelaten dat bewo-
ners zelf een pakket afhalen, zullen de pakketten thuis 
worden bezorgd. 

Aanmelden is vereist. Lees alles over aanmelden, 
locatie en tijdstippen op pagina 2.

Impressie van de nieuwe fietsenzaak op de hoek van Het Stroink
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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

 

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! 

De vijver op het Smalenbroek 
was door de brede rietkraag 
niet meer zichtbaar. De laat-
ste jaren was het riet in de 
vijver enorm toegenomen. 
Door de lage waterstand in 
de zomerperiode had het riet 
de kans gekregen om steeds 
verder in de vijver te groeien. 
Door een deel weg te halen 
en een deel te laten staan 
kan het riet weer uitlopen en 
zo een ideaal gebied voor 
rietvogels en insecten blijven.

Vijverrand op Smalenbroek 
opgeschoond van riet en opslag

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

M-Pact Doe Mee Huis doet mee, 
ook(!) tijdens de coronacrisis
“Alles moest ineens anders. Onze 
activiteiten kwamen stil te liggen. De 
buurtmaaltijden konden niet meer 
doorgaan, omdat alle horeca-activi-
teiten gestopt moesten worden. Een 
rare tijd,” vertelt Lotte Sleebos. Zij is 
de coördinator van het M-Pact Doe 
Mee Huis Stroinkslanden dat in wijk-
centrum Het Stroinkshuis is geves-
tigd. Ze vertelt verder: “Het Doe Mee 
Huis is een totaalconcept waarin we 
diverse activiteiten organiseren voor 
de buurt. Een onderdeel daarvan is 
het bewonersbedrijf. Dat is een be-
drijfje dat gerund wordt door bewo-
ners en vrijwilligers uit de buurt. We 
bieden in het Doe Mee Huis lerend 
vrijwilligerswerk aan. Daarnaast or-
ganiseren we samen met reïntegra-
tiebedrijf Aksept Groep uit Hengelo 
ook een vorm van arbeidsmatige 
dagbesteding aan. Dat klinkt heel 
heftig, maar betekent vooral dat we 
mensen de kans bieden om in een 
veilige omgeving bezig te zijn. Veel 
mensen die bij ons werken hebben 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze 
zitten veelal thuis. Door bij ons aan 
de slag te gaan kunnen ze weer er-
varing opdoen met werk. Een ritme 
opbouwen of gewoon weer een bé-
tje deelnemen in de wereld om hen 
heen. Het bewonersbedrijf heeft ook 
een terugverdienmodel. Dat bete-
kent dat we geld verdienen met onze 
werkzaamheden. Een deel daarvan 
gaat terug in het bedrijf voor de on-
kosten. Het andere deel krijgen de 
vrijwilligers als vergoeding. Zo krij-
gen ze een soort extra beloning voor 
hun werk.”

Op de foto zien we twee mensen 

dingen inpakken. Kun je daar meer 
over vertellen?
Lotte: “De vrijwilligers pakken 
snoepjes in. Omdat veel van onze 
activiteiten niet door konden gaan 
zijn we andere dingen gaan zoeken. 
We maken nu voor een groothandel 
snoepzakjes klaar. De groothandel 
verkoopt die weer door aan ande-
re bedrijven. Wij krijgen voor die 
snoepzakjes betaald zodat het be-
wonersbedrijf toch door kon blijven 
gaan tijdens de coronacrisis. Het is 
werk maar stiekem is het ook ge-
woon geel gezellig. De vrijwilligers 
kletsen, drinken koffie of thee en 
pakken intussen de zakjes in.”

In de juni-editie van de wijkkrant 
hebben jullie de actie ‘Hartig taartje 
met een kaartje’ aangekondigd. Hoe 
is dat gegaan?
“Heel goed. We hebben in totaal 153 
hartige taarten bezorgd bij mensen 
die een steuntje in de rug konden 
gebruiken. Kortom een geslaagde 
actie!”

Tot slot:
Lotte: “We kunnen nog veel mensen 
gebruiken bij het bewonersbedrijf. 
Dus zoek je een leuke plek om men-
sen te ontmoeten? Of wil je probe-
ren om te werken? Of heb je gewoon 
zin om de handen uit de mouwen te 
steken? Kom eens langs! Je bent 
van harte welkom!”

Meer informatie over M-Pact en de 
Doe mee Huizen via www.m-pact.
nl of bel naar 053 432 33 04 of mail 
naar info@m-pact.nl 

“Het is zo heerlijk rustig mama!”
Basisschool Bomans heeft de af-
gelopen maanden een grote op-
knapbeurt gehad. Er is verbouwd, 
geschilderd en opnieuw ingericht. 
“Eigenlijk zouden we nu een groot-
se opening doen maar door de 
coronacrisis gaat dat helaas niet. 
Misschien kunnen we later nog 
iets feestelijks doen. Nu kunnen 
we in ieder geval al wel genieten 
van onze nieuwe school,” vertelt 
directeur Arjan Wagenvoort. Hij is 
zichtbaar trots op de vernieuwde 
school.
Arjan: “Anderhalf jaar geleden 
werd ik hier directeur. Er waren 
toen al plannen om wat dingen 
aan de inrichting te veranderen. 
Maar ja, verbouwen kost geld. 
Dus moet er goed worden nage-
dacht over zo’n verbouwing. In het 
onderwijs zelf verandert ook veel. 
We werken hier op school volgens 
het instructiemodel EDI. Dat bete-
kent dat we werken op en met ver-
schillende niveaus van lesgeven, 
zodat elk kind lesstof krijgt dat bij 
hem/haar past. Om goed volgens 
EDI te kunnen werken moeten 
ook de klaslokalen geschikt zijn. 
Dus ook voor het lesgeven zelf 
was het nodig om de inrichting 
te veranderen. Daarnaast was 
de inrichting verouderd, donker 
en onoverzichtelijk. Samen met 
stichting KOE hebben we daarom 
plannen gemaakt om alles in één 
keer goed te doen.” 

Belangrijke veranderingen
Men wilde meer werkplekken in 
de gangen en een school die rust 
uitstraalt. De inrichting is daarom 
zoveel mogelijk prikkelarm ge-
maakt. Arjan: “Natuurlijk komt dan 
de vraag of dat nog wel gezellig is. 
Maar wat is gezellig? Dat is voor 
iedereen anders. Doordat kinde-

ren nu zo min mogelijk (overbodi-
ge) prikkels krijgen kan iedereen 
beter functioneren. Zelfs kinderen 
die normaal juist snel overprikkeld 
zijn voelen zich nu thuis en veilig. 
Een jongen verzuchtte thuis te-
gen zijn moeder: ‘Het is zo heer-
lijk rustig, mama!’ Wat wil je dan 
nog meer? Als er minder onrust is, 
wordt het vanzelf gezelliger!”
De school is nu geschilderd in 
natuurkleuren. De uitgangskleur 
was geel omdat dat in de ramen 
en kozijnen zit. De vloer is licht 
van kleur en heeft een houtstruc-
tuur. De kapstokken zijn zoveel 
mogelijk weggewerkt en er zijn 
weinig tierelantijntjes. Arjan: “Na-
tuurlijk showen we nog wel werk 
van kinderen maar alleen op vaste 
plekken aan de muur. We hebben 
ook een themaboom in de hal. Die 
kunnen we versieren in het thema 
waar we mee bezig zijn. Nu is dat 
herfst. Binnenkort wordt dat Sin-
terklaas. 

Klaslokalen
Alle groepen hebben nieuw meu-
bilair gekregen. Vanaf groep drie 
is vooraan de klas een halve cir-
kel van tafels. Daar zitten kinde-
ren die even wat extra aandacht 
mogen krijgen. Omdat ze meer 
uitdaging nodig hebben of omdat 
ze meer uitleg nodig hebben. In 
het midden van de cirkel staat de 
instructietafel van de leerkracht. 
Achterin de lokalen is één kasten-
wand. 
Arjan: “Er is veel aandacht besteed 
aan de inrichting van de lokalen. 
Ze zijn afgestemd op de visie en 
de werkwijze van de school. Het 
was fantastisch om samen met 
het team onze school een nieuw 
en modern uiterlijk te geven. We 
zijn trots op het resultaat!”

man met meer dan 25 jaar ervaring in 
de fietsenbranche. Stappenbeld kent 
bovendien ook zijn toekomstige klan-
ten goed, want hij woont zelf al jaren 
in de wijk Stroinkslanden.

Onderscheidend assortiment
Falagro zal een breed assortiment 
e-bikes, stadsfietsen en mountain-
bikes gaan aanbieden, afgestemd op 
de doelgroep in de wijk: van school-
gaande jeugd tot en met senioren en 
van sportief tot klassiek. Passend 
bij de huidige trend zal de nadruk 
daarbij liggen op de e-bike, al kun-
nen klanten uiteraard ook bij Falagro 
terecht voor een solide fiets zónder 
trapondersteuning.

“Kwaliteit en service staan hoog in 
het vaandel”
“Met Falagro willen we de bekende 
Deutsche Gründlichkeit naar Het 
Stroink brengen”, vertelt Edwin. “Dat 
betekent dat we ons willen onder-
scheiden met hoogwaardige product-
kwaliteit, betrouwbare garantie en 
uitstekende service. Klanten zullen 
bij ons dan ook voornamelijk fietsen 
vinden van enkele toonaangevende 
Nederlandse en Duitse A-merken, 

zoals Multicycle, Merida, Hercules en 
Bergamont. Daarnaast gaan we een 
compleet assortiment onderdelen, 
accessoires, fietshelmen en fietstas-
sen aanbieden.”

Een echte aanwinst
Roderik Lüschen, een van de venno-
ten van winkelcentrumeigenaar WP 
Retail Invest, is blij met de komst van 
Falagro naar Het Stroink. “We heb-
ben de impressies van het interieur 
al gezien en het belooft echt een hele 
moderne en hippe winkel te worden. 
Een van de sterke troeven van Het 
Stroink is de aanwezigheid van een 
aantal goede lokale ondernemers – 
zeg maar: de couleur locale – die in 
een wijkwinkelcentrum écht het ver-
schil kunnen maken. Falagro is abso-
luut een aanvulling voor Het Stroink 
met een sterke formule en een dito 
ondernemer!”

Waar en wanneer
Als de bouw volgens planning ver-
loopt, verwacht Falagro haar deuren 
in februari 2021 te kunnen openen. 
Toekomstig adres: Veldhoflanden 15, 
7542 LA Enschede.

Falagro opent fietsenwinkel in Het Stroink vervolg van pagina 1

Aanmelden Samen Winter Warm
Deelnemen aan de actie Samen 
Winter Warm is gratis. U moet zich 
wel van te voren aanmelden.  Ver-
meldt bij uw aanmelding uw naam 
en adres. U kunt ook iemand an-
ders in uw wijk aanmelden voor 
de actie. Vermeldt dan zowel uw 
adres als dat van uw buurtbewo-
ner. Bewoners uit Stroinkslanden 
kunnen zich aanmelden bij Jeroen 
Wams via: jwams@incluzio.nl 
Na uw aanmelding ontvangt u een 
bevestiging met het tijdstip waarop 
u langs kunt komen.

Afhaaldag: 3 december bij Het 
Stroinkshuis. 

Denk bij het afhalen aan: 
• Een mondkapje op (ook verkrijgbaar op de afhaallocatie)
• Houd anderhalve meter afstand
• Nies of hoest in uw elleboog
• Desinfecteer ter plekke uw handen 
•  Volg de aangegeven route voor het afhalen van soep, een kerststol  

en/of een straatversieringspakket
• Verlaat de locatie direct na ontvangst via de aangegeven route

Registratie aanmeldingen:
Wij houden de aanmeldingenregistratie bij en voorkomen wij dat er  
teveel mensen tegelijkertijd bij een afhaalpunt staan. Na de actie ver-
wijderen wij deze aanmeldingen uit ons systeem.

Over enkele maanden is deze locatie volledig vernieuwd
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U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

Bel voor een afspraak met: 
053 476 81 91

Geldig t/m di 1 december 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*
 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

WATERVAL WIJNEN
M.u.v. Waterval Vonkelwijn
Land van herkomst: Zuid-Afrika
3 flessen à 750 ml

 3 VOOR

10.–
a14,97

Geen 18, geen alcohol

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO STAMPPOTGROENTE  
OF AARDAPPELEN
M.u.v. kruimige aardappelen à 200 gram 
en kruimige aardappelen à 800 gram

2 verpakkingen boerenkool, andijvie,  
andijvie fijn, hutspot, zuurkool, koolraap, 
stamppot met spruit en prei, pompoen 
hutspot, stamppotaardappelen of  
kruimige aardappelen à 150-1000 gram

Het Groene Spoor brengt mensen bij elkaar

Stadsdeelmanagement Zuid 
samen met West èn verhuist

Enschedese Vrijwilligersprijs, u kunt nu stemmen

Met ingang van 19 oktober jl. is het Stadsdeelbeheer West en Stadsdeel-
beheer Zuid samengevoegd tot een afdeling: Stadsdeelbeheer Zuid/West. 

Per 2 november jl. is het stadsdeelbeheer verhuisd naar de Vlierstraat 103. 
SDBZ en SDBW zijn organisatorisch samengevoegd met als hoofdlocatie de 
Vlierstraat maar daarnaast hebben en houden we nog steeds een locatie in 
West. Nu in het servicecentrum, straks in de Boei.

Dit omdat wij het belangrijk vinden dat de wijkbeheerders West dichtbij de 
inwoners en in nauwe verbinding met de partners in West blijven staan.

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze 
mensen doen het met veel inzet en plezier. 
In Enschede zetten we daarom onze vrijwil-
ligers jaarlijks extra in het zonnetje! In 2020 
zal de Gemeente Enschede voor de tweede 
keer de “Enschedese Vrijwilligersprijs” uitrei-
ken tijdens de Nationale Vrijwilligersdag op 
7 december! Hoe we dat gaan doen is nog 
een verrassing en zal geheel coronaproof 
zijn.

Zeven geweldige organisaties zijn genomi-
neerd voor de Enschedese Vrijwilligersprijs 
2020! Elk uitblinkers in hun eigen werkveld.

• Hospice Enschede
• De Bijenhoek
• Alifa ‘Bike Works’
• Stichting Circus Tijdsgeest
• Voedselbank Enschede-Haaksbergen
• Humanitas
• MST Vrijwilligers

Breng nu uw stem uit op uw favoriet! Stemmen kan 
t/m 29 november! Ga naar www.m-pact.nl/nationa-
le-vrijwilligersdag. Daar worden alle genomineerden 
aan u voorgesteld. U vindt daar ook de knoppen om 
te stemmen. Houdt www.m-pact.nl/nationale-vrijwilli-
gersdag ook in de gaten voor meer informatie.

Hoe zorg je ervoor dat bewoners van zorgin-
stellingen en buurtbewoners van Enschede 
Zuid met elkaar in contact komen? Dat doen 
zorginstellingen de Posten en de JP van den 
Bent stichting met het project ‘Groen Verbindt’. 
Via de routes van het Groene Spoor worden 
Erve Leppink en de Posten verbonden met de 
Zuidwijken. “De extra meerwaarde van het 
Groene Spoor is dat de mensen en organisa

ties langs de routes steeds meer met elkaar ver-
bonden zijn” vertelt Karin, vrijwilliger bij Groen 
Verbindt.
Het Groene Spoor bestaat uit drie wandel- en 
fietsroutes in Enschede-Zuid en starten allemaal 
bij Erve Leppink. “Je hebt veel routes buiten ge-
meente Enschede”, vertelt Karin. “Deze routes lig-
gen juist in de wijken.” Langs het Groene Spoor 
is er van alles te zien, doen en beleven rondom

het thema groen. Je kunt een kijkje nemen bij de 
moestuin bij Erve Leppink, de kinderboerderij, 
stichting ‘t Helmgras en nog veel meer. “Er komen 
veel wandelaars en fietsers bij ons langs om de 
dieren te bekijken” vertelt Leon Haghuis, beheerder 
van kinderboerderij de Wesseler. 
Het belangrijkste doel van het Groene Spoor is om 
bewoners, cliënten en organisaties bij elkaar te 
brengen. “We weten elkaar steeds beter te vinden” 
vertelt Leon. “We werken onder andere samen met 
de wijkraad, wijkcentrum de Magneet, Albert Heijn 
Helmerhoek, speeltuin ’t Polböske en nog veel 
meer. Het zijn allemaal organisaties die iets doen 
voor de inwoners van Zuid” vult Karin aan. “We 
organiseren samen activiteiten als het oogstfeest 
op Erve Leppink en bedenken hoe we het Groene 
Spoor kunnen uitbreiden”. 
Leon en Karin zijn trots op het Groene Spoor. Er 

wordt veel gebruik gemaakt van de wandel- en 
fietsroutes, juist in deze tijd. “Mensen hebben 
meer behoefte om buiten te zijn, zeker door de 
coronacrisis. Als ik in de ochtend naar de kin-
derboerderij ga dan zie ik al mensen wandelen.” 
vertelt Leon. “En de bewoners van beide instel-

lingen maken gebruik van het Groene Spoor voor 
rolstoelwandelingen” vult Karin aan. “Het succes 
is al behaald, met nog veel plannen voor de toe-
komst” besluit Karin. 

Meer informatie?
Binnenkort wandelen of fietsen? Dan kan bij het 
Groene Spoor in Enschede Zuid! De wandel- en 
fietsroutes verbinden Erve Leppink en de Posten 
met de Zuidwijken. Onderweg is er van alles te zien 
en te beleven. 
Lees het hele verhaal van Leon en Karin: www.
enschede.nl/zuid/de-agenda-van-zuid/het-groe-
ne-spoor-brengt-mensen-bij-elkaar. Wil jij meer 
weten over het Groene Spoor en de activiteiten? 
Bekijk meer informatie op www.groen-verbindt.nl/
het-groene-spoor.
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“Er wordt veel afval gedumpt in portieken, in trap-
penhuizen en in de gangen achter huizen langs,” 
vertelt Jacques Frederiks. Jacques is wijkbeheerder 
bij woningcoöperatie Domijn. Hij komt bijvoorbeeld 
regelmatig zakken GFT-afval tegen in een hoek van 
een galerij of portiek. “Iedereen in Enschede moet 
afval scheiden. GFT-afval kun je gratis kwijt. Behal-
ve als je in hoogbouw woont, zoals een flat. Dan 
moet je GFT-afval gewoon bij het restafval doen. 
Dat betekent dat bewoners in een flat dus meer 
restafval hebben, dan mensen die een groene con-
tainer (otto) in de tuin hebben staan. Voor restafval 
moeten flatbewoners per zak betalen. Dat kan dus 
behoorlijk oplopen. Ik zie daarom steeds vaker dat 
mensen in flats wel hun GFT-afval scheiden, maar 
dan ergens op de galerij of in het portiek dumpen. 
En ja, dan gaan steeds meer mensen dat doen.”

Schoonmaken is duur
Twente Milieu is verantwoordelijk voor het ophalen 
van afval, maar alleen dat wat op straat ligt of in 
een container zit. Jacques: “Ik stuur twee keer per 
week een schoonmaker naar de flatgebouwen om 
al het afval op te ruimen. Eigenlijk is Domijn niet 
verantwoordelijk voor het opruimen van afval, maar 
we kunnen het natuurlijk niet laten liggen. We we-
ten dat een rommelige omgeving uitnodigt om nog 

meer troep te maken. Het schoonmaken kost alleen 
wel véél geld. Als het afval dumpen niet stopt, moe-
ten we de servicekosten misschien gaan verhogen. 
Dus als je afval illegaal in je flat dumpt, ben je niet 
goedkoper uit. Op termijn zelfs duurder! 
De komende maanden plaatst de gemeente bij 
hoogbouw ondergrondse containers voor GFE*-af-
val. Hopelijk wordt dit probleem hiermee al opgelost. 
Maar tot die tijd: doe je GFE-afval in de restafval-
container!” *GFE: Groente-, fruit- en etensresten. 
Tuinafval hebben flatbewoners meestal niet. Daar-
om verandert GFT in GFE

Huisraad en elektrische apparaten
Naast GFT-afval treft Jacques ook regelmatig huis-
raad, planken en elektrische apparaten aan in de 
portieken en op de galerijen. “Soms twijfel ik wel 
eens of we het wel op moeten ruimen. Iemand die 
bijvoorbeeld zijn bank dumpt en hem daarna niet 
meer ziet, denkt dat hij het goed heeft opgelost. 
Maar dat is natuurlijk niet zo!”
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf oude huis-
raad naar een afvalbrengstation te brengen, kan 
TwenteMilieu het ophalen. De tarieven zijn aange-
past. Ophalen van uw afval kost nu € 20 (voorrij-
kosten). Per huishouden mag per jaar 75 kg gratis 
worden gestort. Jacques: “Elektrische apparaten 

mogen gratis worden weggebracht. Iedereen be-
taalt een verwijderingsbijdrage als je een nieuw 
apparaat koopt. Dat gaat dus niet van ‘je kilo’s’ af. 
Breng ze daarom vooral weg, want je groot afval in 
een portiek of op de galerij achterlaten geeft niet 
alleen een enorme rommel. Het is ook nog eens 
gevaarlijk!”

Achterpaden
Jacques: “Ik zie ook vaak dat er afval wordt ge-
dumpt in de gangen tussen huizen of achter tuinen 
langs. Dat mag natuurlijk niet. Het zijn vluchtwegen 
of toegangswegen. Die moeten dus open blijven. 
Bovendien zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor 
die paden. Niet de woningcoöperatie. Dus als we 
daar afval weg moeten halen i.v.m. de veiligheid, 
zullen we ook bij die bewoners schoonmaakkosten 
in rekening gaan brengen.”

Tot slot
Jacques: “Afval dumpen is a-sociaal. De sfeer in 
de wijk gaat daardoor achteruit. En een rommelige 
omgeving nodigt uit om nóg meer troep te maken. 
Gooi uw afval dus gewoon in de ton. Past het niet, 
breng het dan weg of laat het ophalen. Of geef din-
gen die nog een ronde mee kunnen aan iemand 
anders.  Dat kan via Facebook of Marktplaats.”

Afval hoort in de ton, niet in de gang

Abdella vertelt enthousiast over de 
Dreamfactory: “Ik vind het leuk werk 
en ik heb wat te doen. Ik wilde graag 
meer met mensen omgaan en praten. 
Leuke verhaaltjes horen.” Abdella is 
één van de vrijwilligers van Kringloop-
winkel De Dreamfactory. Hij werkt er 
nu ongeveer een half jaar elke mid-
dag. “Het is bijzonder voor de cliën-
ten. Je kunt veel kopen voor weinig. 
We zijn er voor iedereen en de achter-
gedachte is mooi.”

Kringloopwinkel De Dreamfactory be-
vindt zich op het terrein van Mediant 
aan de Broekheurne-Ring. Erwin Wis-
sink is één van de begeleiders van 
de winkel. Hij vertelt: “De winkel is er 
door en voor onze cliënten bij Medi-
ant. We houden alle prijzen laag, zo-
dat iedereen eens iets nieuws kan ko-

pen. Maar zoals Abdella zegt: “We zijn 
er voor iedereen!” We hebben steeds 
vaker klanten uit de buurt, maar dat 
mag nog veel meer worden. 
Vrijwilligers werken hier samen met 
cliënten. Het is een vorm van dagbe-
steding. De winkel heeft ook een in-
loopfunctie. Dat is misschien nog wel 
het belangrijkste! Cliënten kunnen 
gewoon even binnenlopen, rondkijken 
én een praatje maken.” Op de achter-
grond praat vrijwilliger Miranda met 
een cliënt. Miranda geeft haar koffie 
en kalmeert haar, want ze is nogal 
overstuur. Erwin: “Miranda is echt een 
topper. Ze staat voor iedereen klaar.”

De achtergedachte
Erwin: “Van het geld dat we verdienen 
laten we wensen in vervulling gaan. In 
de zomer zijn we bijvoorbeeld met een 
groep van 30 mensen naar een forel-
lenkwekerij geweest. En laatst heb-
ben we een cliënt nieuwe schoenen 
gegeven. Hij heeft nauwelijks geld en 
had wel eens schoenen bij ons in de 
winkel gekocht. Maar hij droomde van 
nieuwe schoenen. Dat hebben we ge-

regeld en hij straalt nog steeds!”

Wasserij
Sinds twee maanden is er ook een 
wasserij als dagbesteding op het ter-
rein gekomen. Erwin: “Het is een ver-
lengstuk van de winkel. Als we kleding 
binnen krijgen, gaat het eerst naar de 
wasserij. Daar zoeken cliënten het uit. 
Is het nog goed? Dan wordt het ge-
wassen en gestreken, zodat het naar 
de winkel kan. Is het kledingstuk niet 
meer geschikt om te verkopen, dan 
halen de cliënten knopen en ritsen 
eraf. Die gaan naar de dagbesteding 
aan de Noord Esmarkerrondweg om 
nieuwe producten mee te maken.”

Demontage
Erwin: “We krijgen ook regelmatig 
elektrische apparaten binnen. Eigen-
lijk willen we geen dingen met stekker 
in de Dreamfactory, maar weggooien 
is zonde. Daarom gaan de apparaten 
naar de Demontage, ook een vorm 
van dagbesteding. Daar worden de 
apparaten gecontroleerd. Werkt het 
nog, dan kunnen we het wellicht toch 

verkopen. Zo niet, dan halen de cliën-
ten de apparaten uit elkaar en worden 
de onderdelen gerecycled.”

Nieuw: Not Homemade
Bij de ingang van de Dreamfacto-
ry staat een grote kast met handge-
maakte spullen, zoals welkomstbord-
jes, dienbladen etc. Deze producten 
worden gemaakt van gerecyclede 
materialen door cliënten van Dagzij-
de, dagbesteding voor ambulante cli-
enten. Ze worden verkocht onder de 
naam Not Homemade. Miranda: “En 
trots dat ze waren toen ze de kast 
mochten inrichten! We hebben ook al 
dingen verkocht.”

Kringloopwinkel De Dreamfactory is 
open van maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 16.00 uur.
Adres: Broekheurne-Ring 1050, 7546 
TA Enschede Tel: 053-4755621

Er wordt gewerkt volgens alle 
Covid19 richtlijnen. 

Op bezoek bij de Dreamfactory: “We zijn er voor iedereen!”

“We krijgen hulpvragen uit alle hoe-
ken van Enschede en dus ook uit 
Zuid. Daarom hebben we de wijk-
kranten gebeld voor hulp,” vertelt 
Willy Oomen. Zij is de coördinator 
Zorgvrijwilligers bij M-Pact. 
Wist u dat M-Pact ook vrijwilligers 
heeft die mantelzorgers, eenzame 
ouderen of mensen met een lichte 
verstandelijke beperking ondersteu-
nen? Uw redacteur niet. Tijd voor 
een interview! 

Zorgvrijwilligers
Willy: “We hebben drie verschillende 
zorgvrijwilligers bij M-Pact. Er zijn 
vrijwilligers die ondersteuning geven 
aan mantelzorgers. Mantelzorgers 
hebben vaak weinig tijd voor zich-
zelf. Sporten, maar bijvoorbeeld ook 
boodschappen doen, wordt lastig 
als ze de persoon waarvoor ze zor-
gen niet alleen kunnen laten. Onze 
vrijwilligers komen in zo’n geval in 
huis om de zieke bewoner gezel-
schap te houden, terwijl de mantel-
zorger even boodschappen doet of 
een uurtje gaat sporten.”

Daarnaast zijn er maatjes. Dat zijn 
vrijwilligers die eenzame mensen 
ondersteunen. Dat kan gaan om 
eenzame ouderen die nauwelijks 
een sociaal netwerk hebben. Maar 
het kan gaan om mensen die door 
een lichte verstandelijke beperking 
of door bijvoorbeeld autisme niet al-
les zelf kunnen. Willy: “Die mensen 
kunnen zich vaak best goed redden. 
Overdag hebben ze gewoon werk 
of gaan ze naar de dagbesteding. 
Ze hebben vaak ook professionele 
begeleiding voor allerlei zorgvragen. 

De ouderen kunnen met eventueel 
wat ondersteuning ook prima voor 
zichzelf zorgen.
Toch zijn die mensen vaak alleen en 
voelen ze zich vaak eenzaam. Even 
lekker neuzen bij de Action of het 
Kruidvat kunnen ze niet alleen. Of 
bijvoorbeeld plantjes poten in hun 
tuin…hoe pak je dat aan? Voor dat 
soort activiteiten heeft de professio-
nele begeleider geen tijd. Daar zijn 
dan onze maatjes voor. Samen met 
een maatje kan iemand dan even 
lekker winkelen of bijvoorbeeld een 
legpuzzel maken. Een maatje zorgt 
voor gezelschap en een klein beetje 
hulp. Maar ze doen geen zorgtaken! 
Uiteraard houden we als M-Pact re-
kening met de RIVM-richtlijnen rond 
Covid19. Alles gaat als het even kan 
wel door. Zelf op afstand kun je con-
tact maken of iets voor iemand be-
tekenen.”

Hulp gezocht
Willy: “Klinken bovenstaande func-
ties interessant? Neem dan contact 
met mij op. De enige harde eis om 
vrijwilliger bij ons te worden, is dat 
u een V.O.G. moet kunnen krijgen.”
Willy gaat als een hulpvraag binnen-
komt, altijd eerst zelf bij de mensen 
thuis kennismaken. Zo kan ze de 
mensen goed leren kennen. Daar-
na zoekt ze een vrijwilliger die goed 
bij deze mensen én hulpvraag past. 
Ook bij de eerste kennismaking van 
de vrijwilliger met de hulpvrager 
gaat Willy mee. Willy: “Je wordt dus 
niet zomaar in het diepe gegooid! 
Wat wel belangrijk is dat je als vrij-
williger meestal één persoon helpt. 
Niet een hele groep. We stellen ook 
geen einddoel of eindtijd aan de 
hulp. Het gaat om ondersteuning, 
gezelschap en samen plezier be-
leven.”

Meer informatie of aanmelden? 
Kijk op www.m-pact.nl/voor-vrijwilli-
gers. Of neem contact op met Willy 
Oomen via tel. 053 - 4323304 of via 
mail willy.oomen@m-pact.nl

‘t Helmgras is tot nader order geslo-
ten voor publiek. Veiligheid van u en 

de deelnemers gaat boven alles. He-
laas betekent dat ook dat er dit jaar 
geen kerstboomverkoop is. Er wor-
den zelf kerstbomen gekweekt maar 
voor de grote vraag moest er een 
beslissing worden genomen. Wel of 
geen kerstboomverkoop? Geen dus. 

Wij rekenen op uw begrip en hopen 
u komend jaar weer te kunnen ont-
vangen op ‘t Helmgras.

Voor veel mensen is de winterperiode een lastige 
tijd. Het wordt eerder donker en helemaal gedu-
rende deze periode waarin we beperkt worden 
door het coronavirus dreigen mensen te vereen-
zamen.
Present Enschede organiseert daarom deze win-
ter de LichtpuntjesActie, waarbij vrijwilligers op 
pad gaan om kwetsbare stadsgenoten een hart 
onder de riem te steken. Vanaf 1 december tot en 
met 31 januari willen we zo samen licht versprei-
den in donkere tijden.

Hoe deel je een Lichtpuntje uit?
In de actieperiode ben je drie weken lang één 
keer per week present voor iemand die om welke 
reden dan ook wel wat bemoediging kan gebrui-
ken. Dit kan op veilige afstand dus coronaproof.
Het gaat om een klein gebaar, waarin je de ander 
aandacht geeft, bijvoorbeeld door een kaartje te 
sturen of iets kleins langs te brengen, zoals een 
tekening, een klein presentje, iets lekkers dat je 
hebt gebakken of iets anders dat je zelf kunt be-
denken.

Bij wie komt je Lichtpuntje terecht?
Als vrijwilliger word je verbonden aan een per-
soon (of gezin) die om goede redenen op dat 
moment jouw bemoediging goed kan gebruiken. 
Denk aan ouderen, alleenstaanden, jongeren, 
maar ook kinderen, ziek en gezond. De buurman 
of buurvrouw waar je nooit bezoek ziet. Een me-
vrouw die vaak alleen is, een jonge moeder die 
alleen voor het runnen van haar gezin staat, een 
weduwnaar die het eenzaam vindt na het over-
lijden van zijn vrouw, een jonge man die herstel-
lende is van een burn-out, een vluchteling, een 
dakloze en ga zo maar door.

Aanmelden
Wilt u ook lichtpuntjes uitdelen? Neem contact 
met ons op: 06-21985495 of 06-43833040 of 
info@presentenschede.nl 

Kijk voor meer informatie op: 
www.stichtingpresent.nl/enschede/lichtpuntjes-
actie-winter-2020-2021/

‘t Helmgras: geen kerstbomen dit jaar

LichtpuntjesActie Winter 2020/2021

M-Pact zoekt maatjes



November 2020 pagina 9

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

(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

De Regenboogdagen in Ensche-
de zitten er net op. Het verhaal van 
Bas heeft ons geraakt. We delen het 
graag. Bas: “Het was het ergste dat 
ze konden zeggen op school. Het was 
stom, of het ging om ‘dingen die we 
niet liken’. Wiskundehuiswerk was 
gay, gym was gay enzovoort. Ik groei-
de op met het idee dat als mensen 
wisten wie ik echt was, ze me veraf-
schuwden. Dat voelde ook zo in mijn 
eigen gezin. Mijn ouders spraken nooit 
over seksualiteit. Als ze als iets vroe-
gen gingen ze er volledig van uit dat ik 
hetero zou zijn: “Heb je een oogje op 
dat meisje in je klas?”. Over het alge-
meen spraken we er weinig over. En 
die stilte was misschien wel het verve-
lendste voor mij. Want 
dat gaf me het gevoel 
dat het onderwerp een 
taboe was om over 
te praten, verboden 
om te bespreken aan 
de keukentafel. Het 
bleef een hele lange 
tijd stil rondom mijn 
seksualiteit. Ik kwam 
er niet voor uit, ik durfde niet. Totdat 
mijn zusje mijn dagboek las, toen ik 
17 jaar was. Ze vertelde mijn moe-
der wat ze had ontdekt. Ik voelde me 
machteloos. Betrapt. Ik smeekte ze 
het niet tegen mijn vader te vertellen. 
Hij had altijd de man in mij opgezocht. 

Ik moest op rugby, we keken samen 
actiefilms en liet me zijn oude collectie 
playboys zien. Dus ik was het meest 
bang voor zijn reactie. Om drie uur 
`s nachts maakte ik mijn vader wak-
ker, ik ging het hem vertellen. Ik wil-
de hem uitleggen wie Jeroen is, maar 
in plaats daarvan vertelde ik meteen 
dat ik Jeroen niet meer zag omdat ik 
hem had verteld dat ik gevoelens voor 
hem had. Van wat er daarna gebeur-
de herinner ik me niet veel meer. Wat 
ik nooit zal vergeten is echter dat mijn 
vader me na die paar zinnen van mij, 
vastpakte en vertelde dat hij van me 
hield zoals ik ben. De volgende och-
tend durfde ik hem niet onder ogen te 
komen. Maar hij kwam naar me toe, 

en zei dat hij meende 
wat hij die nacht had 
gezegd. Hij zei letter-
lijk: “Het maakt geen 
donder uit met wie je 
thuis komt, ik hou voor 
altijd van je.” Ik was zo 
blij en opgelucht. 
Voor mij was dit mo-
ment cruciaal in mijn 

leven. Mijn ouders houden blijkbaar 
onvoorwaardelijk van me. Ikzelf ben 
er nog niet. Mijn ouders mogen dan 
van mij houden, ik hou nog niet on-
voorwaardelijk van mezelf. “
Namens Bas, een bekende van Alifa

Column: Wijkverhalen

Van de redactie We maken met plezier een maande-
lijkse wijkkrant. Een krant met nieuws 
voor Enschede Zuid. We hebben al 
gehad dat de krant bij de drukker lag 
en Nederland in lockdown ging. Vo-
rige maand konden we nog net op 
tijd wat teksten kwijt over dingen die 
toch niet doorgingen of gebouwen 
die ineens dicht waren. Of toch weer 
niet. Met andere woorden, houdt het 
landelijke en regionale nieuws ook in 
de gaten. Bij twijfel kunt u altijd even 
bellen met de locatie.

Vanaf half november gaan Ontmoetingspark Enschede Zuid en AH Kamp-
huis samenwerken om het deurbeleid bij AH Kamphuis in Helmerhoek uit te 
voeren. 
Rinse Kamphuis, teamleider bij AH Kamphuis: “Supermarkten moeten een 
deurbeleid voeren om te controleren dat klanten geen corona hebben. Een 
belangrijke taak en dus doen we dat ook trouw. De komende weken worden 
vanwege de feestdagen alleen steeds drukker. Dan heb ik mijn personeel 
eigenlijk gewoon op hun eigen plek nodig, zodat we als supermarkt het bes-
te kunnen presteren.
Bij ons filiaal in Haaksbergen werken we al enige tijd samen met een sport-
vereniging om het deurbeleid uit te voeren. Dat gaat goed. Dus ik dacht het 
zou wel kicken zijn als ik dat in Helmerhoek ook kan regelen.”

Social Return
“En toen kwam hij bij ons uit,” vult Martijn Koop, ontmoetingsclustermanager 
bij Ontmoetingspark Enschede Zuid, aan. Rinse: “Inderdaad Victoria ’28 ligt 
aan de rand Helmerhoek. We zijn altijd op zoek naar mooie samenwerkin-
gen én manieren waarop we iets terug kunnen doen voor de omgeving.” 
Martijn: “Bij Victoria ’28 hebben we veel leden uit Helmerhoek. Die doen dus 
ook boodschappen bij de AH. Het is dus belangrijk dat we samenwerken tij-
dens deze coronacrisis. Ik vind het ook heel mooi om te zien dat Rinse zich 
op deze manier voor zijn omgeving in wil zetten. Er zijn weinig bedrijven die 
aan ‘social return’ doen. Dat betekent dat bedrijven investeren om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans te geven. Dat is precies 
wat we bij ons bij de BBL-Entreeopleiding ook proberen. Dus een betere 
combinatie kan bijna niet!”

Win – Win
Rinse: “Verenigingen hebben momenteel weinig inkomsten. Als een vereni-
ging zorgt voor mensen om het deurbeleid uit te voeren, betalen wij een 
bijdrage aan de vereniging. Zo hebben wij genoeg personeel.” “En wij weer 
wat inkomsten om de boel draaiend te houden”, vervolgt Martijn. “Wij heb-
ben hier dagelijks vrijwilligers en stagiairs rondlopen. Normaal hebben we 
die hard nodig. Maar nu is er vrij weinig te doen. Een rustige dag is leuk voor 
een keertje, maar niet weken lang. Studenten van de entreeopleiding gaan 
daarom nu hun stage lopen bij AH Kamphuis. Dat past perfect, want het is 
sociaal werk en ze leren hoe ze een goede gastvrouw/-heer moeten zijn. 
Ook vrijwilligers en leden gaan helpen. We zijn hier bij Victoria ’28 op Ont-
moetingspark Enschede Zuid dus erg blij dat we mensen deze kans kunnen 
geven.”

Hesjes
Rinse: “Speciaal voor deze samenwerking hebben we hesjes laten maken. 
Zowel aan de voorkant als aan de achterkant staat ons logo en het logo van 
Victoria ’28.  Zo kan iedereen de gastvrouwen en -heren herkennen én wordt 
de samenwerking extra duidelijk!”

“Kortom: we slaan de handen ineen. Zo snijdt het mes wel aan vier kanten,” 
vertellen Rinse Kamphuis (links op de foto) en Martijn Koop (rechts op de 
foto) tot slot.

Nieuws van Ontmoetingspark Enschede Zuid

Bent u 55+ en heeft u vragen over 
reizen met het OV? Maak dan ge-
bruik van het telefonisch spreekuur.
OV-ambassadeurs geven antwoord 
op uw vragen over het gebruik van 
het OV. 

Reizen met het openbaar vervoer is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Provincies Gelderland, Flevoland en 
Overijssel vinden het belangrijk dat 
iedereen met het openbaar vervoer 
veilig en gemakkelijk kan reizen. 
Daarom geven OV-ambassadeurs, 
vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, 
uitleg over reizen met trein en bus.   

De maandelijkse inloopspreekuren 
voor 55-plussers die meer willen 
weten over reizen met het open-
baar vervoer, zijn helaas tot nader 
orde geannuleerd. De coronamaat-
regelen laten het niet toe.  Met uw 
vragen over het gebruik van het OV 
kunt u wel terecht tijdens het telefo-
nisch spreekuur.

Wilt u weten hoe u een OV-chip-
kaart aanvraagt of hoe de 40% kor-
ting voor samen reizen werkt? Wilt 
u meer weten over de Coronamaat-
regelen in het OV of juist informatie 
over verlenging van abonnement, 
keuzedagen en/of bent u (onver-
wacht) noodgedwongen afhankelijk 
van OV maar u weet nog niet hoe 
het werkt? Bel dan met een OV-am-
bassadeur tijdens het telefonisch 
spreekuur. 

Wanneer: wekelijks van dinsdag tot 
en met vrijdag
Hoe laat: 10.00-12.00 uur
Telefoonnummer: 038-303 70 10 

Meer informatie: www.ervaarhetov.
nl/ov-ambassadeur. De OV-ambas-
sadeurs helpen u graag op weg!

Telefonisch spreekuur voor vragen over het 
Openbaar Vervoer

WIJ ZOEKEN JOU!!!
Ben jij een vrouw? Kun je volleybal-
len? Wil je met ons trainen in Enschede 
Zuid? Meedoen met de NEVOBO recre-
antenwedstrijden?

Je mag vrijblijvend een paar keer mee-
trainen op maandagavond in Enschede 
Zuid. Onze Nevobo recreantenwedstrij-
den zijn op donderdagavond.

Wie zijn wij? We zijn een damesteam 
tussen de 30-65 jaar. Recreanten Twen-
te dames 3e klasse A. We trainen met 
ons mixteam. Zijn allemaal erg enthou-
siast en fanatiek. 

En we hebben jou echt nodig! 

Op dit moment hebben we even geen 
trainingen vanwege de coronacrisis. 
Maar we zitten niet stil en horen graag 
van je!

Voor meer informatie bel ons: 
Volleybalvereniging DUS83
06-43788144 (Henriette)
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Mariet Kamphuis al 30 jaar Zonnebloem en nog volop actief

“Samen maken we Kerst”

Vorige maand stond in de Tubantia dat 
veel leden weggaan bij voetbalvereni-
gingen in Enschede. Bij ons, Victoria 
’28, krijgen we er juist steeds leden bij. 
Daar zijn we heel blij mee! In het verle-
den hebben wij het ook moeilijk gehad, 
maar we hebben onze aanpak veran-
derd. Daar willen we u graag meer over 
vertellen.

“Het ledenaantal van onze voetbal-
vereniging verandert altijd gedurende 
het seizoen. In september is het op 
z’n laagst en vlak voor de zomer het 
hoogst. Maar we zitten nu in november 
al bijna op het aantal dat we normaal 
pas in mei halen! We krijgen er weke-
lijks nieuwe jeugdleden bij. Vorige week 
waren er zelfs vier nieuwe gezichten,” 
vertelt Frank Even. 
Frank is hoofdleider bij Victoria ’28. 
“Vier jaar geleden kwam ik met mijn 
twee zoons hier voetballen. Maar niet 
alles was goed geregeld. Het was bij-
voorbeeld een chaos in het donkere 
materialenhok. Materialen waren dus 
onvindbaar. Dat is nu verbeterd! Mijn 

zoons voetballen hier niet meer, maar 
ik ben wel gebleven omdat ik het naar 
mijn zin had. Ik had alleen wel regelma-
tig vragen waarmee ik naar de hoofdlei-
der moest. Die was er alleen niet en dus 
ben ik het geworden.”

“Het is belangrijk dat je je welkom 
voelt!”
Frank: “De afgelopen jaren hebben we 
veel veranderd. Er is in materiaal geïn-
vesteerd én in mensen. Trainers kunnen 
bijvoorbeeld de KNVB-opleiding tot pu-
pillentrainer krijgen. Voor aanvang van 
de training zet ik samen met de aan-
wezige trainers alles klaar. We hebben 
16 verplaatsbare doeltjes, waarmee we 
verschillende trainingsveldjes kunnen 
maken. We hebben nu ook hesjes in 
acht verschillende kleuren. Zo kunnen 
we duidelijk (en coronaproof) teams in-
delen. Daardoor ziet het er kleurrijk en 
aantrekkelijk uit. Er hangt bovendien 
een warme sfeer. 
Ik maak altijd contact met een nieuw 
lid en de ouders. Ik stel ze voor aan de 
trainers en houd in de gaten hoe ze zich 

voelen. Het is belangrijk dat iedereen 
zich welkom voelt! Ik ken alle kinderen 
bij naam en ik volg hun ontwikkeling.”

 Meisjes en mini’s
“Bij Victoria ’28 hebben we ook veel 
meiden die voetballen. Sommigen spe-
len gewoon met de jongens mee. Maar 
we hebben ook een damesteam. Een 
paar maanden geleden hebben we een 
meideninstuif gehouden. Dat was een 
groot succes. We zullen dus vaker zo’n 
meideninstuif gaan houden,” vertelt 
Frank. 
“We hebben bij Victoria natuurlijk ook 
mini’s. Dat zijn kinderen tot ongeveer 
zes jaar oud. Sinds dit seizoen hebben 
we bij de mini’s veel inloop van 4-jari-
gen. Dat was best wennen. Bij die groep 
gaat het meer om plezier dan om tech-
niek. Maar het gaat goed en het is leuk!”

Frank: “Nu tijdens de coronacrisis is al-
les wel een beetje anders dan anders, 
maar we voetballen wel! Dus kom eens 
kijken op een maandag- of woensdag-
avond. Je bent van harte welkom!”

Dit jaar zal december voor iedereen anders dan anders zijn. Door de corona- 
crisis gaan veel activiteiten niet door. En zelfs met elkaar feest vieren wordt mo-
gelijk lastig. Daarom is het in deze tijd belangrijk dat we naar elkaar omkijken en 
zorgen voor de mensen om ons heen, die dat nodig hebben. 

De Enschedese maatschappelijke organisatie M-Pact wil samen met bewo-
ners, bedrijven en organisaties kerstpakketjes maken voor mensen in Ensche-
de die wel een “hart onder de riem” kunnen gebruiken in deze periode. M-Pact 
kan alle hulp goed gebruiken. Iedereen die dat 
wil, kan op zijn of haar eigen manier een steen-
tje bijdragen. Zo hebben de eerste inwoners van 
Enschede zich al gemeld om zelf kerstdecoraties 
te maken. Diverse bedrijven sponsoren lekkere 
producten. Ook enkele studentenverenigingen 
helpen met het inpakken van de “hart onder de 
riem” pakketjes. “Samen maken we kerst” vertelt 
Lotte Sleebos, projectleider Meedoen bij M-Pact.

Hart onder de riem
In maart heeft M-Pact samen met Smileyveld 
Stroinkslanden voor het eerst “hart onder de riem 
pakketten” gemaakt voor mensen die door de 
coronacrisis extra zwaar getroffen waren en dus 

wel een ‘hart onder de riem’ konden gebruiken. Lotte: “Deze eerste actie was 
een groot succes, waardoor we samen besloten hebben om de actie terug te 
laten keren in periodes dat mensen een “hart onder de riem” kunnen gebruiken. 
De maand december is zo’n periode. Veel mensen kijken uit naar de feestda-
gen, maar voor anderen is het een minder fijne periode.” 

Wilt u ook helpen?
Wilt u iets maken voor in de kerstpakketten? Of wilt u op een andere manier 

een bijdrage leveren? Laat het dan weten via on-
derstaand emailadres of telefoonnummer.

Geef nu alvast iemand op!
Is er iemand in uw omgeving die wel iets extra’s 
verdient in deze winterperiode? Of kent u iemand 
die een hart onder de riem kan gebruiken? Laat het 
ons weten via email: info@m-pact.nl of bel naar: 
053-4323304. 

Aanleveren van gemaakte cadeaus kan t/m vrijdag 
11 december. In de week van 14 t/m 19 decem-
ber worden de pakketten bezorgd. Meer informatie 
over deze actie ook via: www.m-pact.nl 

Mariet wil absoluut geen jubilaris zijn, 
“het is niet belangrijk en het klinkt zo 
oud”. Inmiddels heeft zij al een ko-
ninklijke onderscheiding in de orde 
van Oranje Nassau ontvangen van 
burgemeester Den Oudsten, en heeft 
zij de onderscheidingen van de Zon-
nebloem voor 10 jaar en 25 jaar trou-
we diensten ontvangen. Nog steeds 
is zij volop actief voor de Zonnebloem 
in Enschede Zuid en nog steeds 
denkt ze nog lang niet aan stoppen. 
Ik stelde haar enkele vragen:

Hoe ben je met het vrijwilligers-
werk begonnen?
In 1991 ging Mariet samen met een 
vriendin naar de sportschool in de 
Wesselerbrink. Ze ontmoette daar 
een vrijwilliger die als begeleider 
meeging met vakantiereizen van de 

Zonnebloem. Een van de begelei-
ders voor een vakantiereis naar Eind-
hoven had afgezegd en er was een 
vervanger nodig. Mariet ging mee en 
begeleidde een voor haar onbeken-
de dame die slechtziend was en door 
haar zoon min of meer gepusht was 
om mee te gaan. “Met mijn zoon heb 
ik afgesproken dat hij me ophaalt als 
ik me niet prettig voel”. Mariet ging 
met haar in gesprek, ze gingen wan-
delen, bezochten het PSV stadion, 
ze gingen naar de carnavalsoptocht. 
Toen Mariet voorstelde om haar zoon 
te bellen zei ze “ik dacht ’t niet, als 
je dat maar laat!” Het werd een fan-
tastische week voor beiden. Mariet, 
opgegroeid in een sociaal gezin met 
4 kinderen, zelf moeder van 2 doch-
ters (beiden in het onderwijs terecht 
gekomen) en 25 jaar lang samen 

met haar echtgenoot Carel, eigenaar 
van de banketbakkerij aan de Korte 
Haaksbergerstraat, was verkocht en 
besloot zich aan te sluiten bij de Zon-
nebloem afdeling Wesselerbrink. 

Wat heb je zoal gedaan in die 30 
jaar?
Mariet begon met bezoekwerk. Zij 
bezocht deelnemers van de Zonne-
bloem in Enschede Zuid en raakte 
meer en meer betrokken bij het orga-
niseren en begeleiden van activiteiten 
van de Zonnebloem. Zij ging ook mee 
met vakanties van de Zonnebloem. 
Er was geen weg meer terug, en dat 
wilde ze ook niet. Er was behoefte 
aan nieuwe bestuurders en begin 
2000 stelde zij zich beschikbaar als 
voorzitter van het bestuur. Vanaf dat 
moment is ze voorzitter gebleven tot 
begin van dit jaar, eigenlijk veel te 
lang vindt ze zelf maar vervangers 
waren eigenlijk niet voorhanden “dus 
ga je maar gewoon door”. 
Ongeveer 15 jaar geleden is de jon-
gerengroep in Enschede door haar 
opgericht (tussen de 20 en 65 jaar 
oud). Momenteel zijn er ongeveer 
25 deelnemers die elke eerste vrij-
dag van de maand samen komen in 
het gebouw van de Odd Fellows aan 
de Nicolaas Beetsstraat. Haar man 
Carel is beheerder van het gebouw, 
zonder zijn steun was het haar niet 
gelukt. Samen met Carel kookte zij 
bijvoorbeeld hele maaltijden voor 
grote groepen, samen staan ze nog 
steeds klaar voor de Zonnebloem. 
Carel ging ook al vele jaren met ge-
handicapten op reis als vrijwilliger. 
Hij gaf Mariet altijd de ruimte om tijd 
te steken in het vrijwilligerswerk, hij 
begreep haar drive en ondersteunde 
haar al die jaren. Nog steeds is hijzelf 
ook nog actief als vrijwilliger, ondanks 
zijn eigen handicap die hij heeft over-
gehouden na twee beroertes. 
In haar bestuursperiode hebben er 
ook enkele fusies plaatsgevonden, 
kleinere afdelingen van de Zonne-
bloem werden samengevoegd en 
inmiddels is het afdeling Enschede 
Zuid geworden, de bedoeling is dat 
de Helmerhoek ook nog gaat aanslui-
ten. Waarschijnlijk volgend jaar. Ma-
riet heeft altijd het gezamenlijke doel 

voor ogen gehouden, nooit persoon-
lijke belangen vooropgesteld. 

Heb je nog een leuke anekdote 
voor ons?
Bij een uitstapje naar het IJsselmeer 
stond de bus met de deelnemers en 
vrijwilligers op de kade, er was geen 
boot. Uiteindelijk kwam de boot, ie-
dereen aan boord. En wat bleek… 
het was de verkeerde boot, het be-
loofde gebak was aan boord van een 
andere boot. De boten zijn uiteindelijk 
naar elkaar toe gevaren midden op 
het IJsselmeer. Wat gaan we doen? 
“de deelnemers overplaatsen of het 
gebak?” Toch maar het gebak over-
geplaatst, “enteren”. Het meeste ge-
bak is heel overgekomen en na het 
avontuur smaakte het gebak extra 
lekker.

Wat zijn je plannen voor de toe-
komst?
Lekker doorgaan natuurlijk, we heb-
ben een fijn bestuur en fijne vrijwilli-
gers en werken goed samen. Er komt 
ook meer behoefte aan vrijwilligers 
omdat mensen langer thuis blijven 
wonen en relatief meer beperkingen 
hebben. De doelgroep is in de loop 
der jaren ouder en complexer ge-
worden. Uitjes zoals vroeger naar de 
Keukenhof zitten er niet meer in, te 
belastend. We moeten het echt dicht-
bij huis zoeken, kortere momenten 
van samenzijn. 

Ik zou echt iedereen die ertoe in 
staat is aanraden vrijwilligerswerk 
te gaan doen. Het geeft een goed 
gevoel mensen een mooi moment 
te bezorgen. Het levert ook nieuwe 
vriendschappen op. Het mooiste is 
als mensen zeggen “wat heb ik een 
fijne middag gehad” of “we kunnen er 
weer even tegen”. Het is wel belang-
rijk dat je partner je steunt, “vooral 
met computerwerk“ vult Carel grap-
pend aan. 

Wilt u vrijwilliger of deelnemer van de 
ZONNEBLOEM worden. Neem con-
tact op met Coby van Os. 
g.a.vanos@home.nl tel 053 4773091
Desire Jansen, voorzitter ZONNE-
BLOEM Enschede Zuid

Leegloop van leden? Niet bij ons!

KWALITEIT
SERVICE
EN MAATWERK

WWW.WIKODAKKAPELLEN

Op een zonnige ochtend komen vrij-
willigers van Stichting Present bij el-
kaar in een voortuin in Wesselerbrink. 
De tuin is al een tijd niet goed onder-
houden. Gras heeft de tegels opge-
slokt. Klimop probeert via de gevel het 
dak te bereiken. De coniferenhaag 
groeit alle kanten op. De vrijwilligers 
halen gereedschap uit de auto, trek-
ken werkhandschoenen aan en gaan 
de slag. Binnen enkele minuten is de 
klimop al van de gevel gehaald. “Van-
daag knappen we deze tuin op. Wat in 
dit geval de problemen zijn, waardoor 
de tuin er zo uit ziet, weten we niet. 
Maar dat er hulp nodig is, is wel dui-
delijk. Ik wil graag wat doen voor de 
medemens. Ik ben met pensioen, dus 
ik heb de tijd. Een tuin opknappen om 
weer orde te scheppen in de chaos, 
doe ik dus met plezier!” vertelt Jan en-
thousiast. 

“Het is leuk werk en we zien elkaar 
weer eens”
Jan is al sinds 2014 vrijwilliger bij 
Stichting Present. Samen met vrijwil-
liger Frits stort hij zich op de klimop. 
Frits pakt een elektrische snoeischaar 
en al snel vliegen de takken in het 
rond. Frits: “Er is veel verborgen leed 
in Enschede. Je ziet en weet vaak 
niet wat er achter de voordeur ge-
beurt. Mensen lopen daardoor vast. 
Sommige hebben een huis vol spullen 
door verzamelwoede. Andere hebben 
een overwoekerde tuin, omdat ze niet 
meer aan het onderhoud toekomen. 

Wij komen dan graag helpen. Wij vin-
den het zelf ook gewoon leuk om be-
zig te zijn en we komen nog eens de 
deur uit. Contact is zo belangrijk! Voor 
de mensen die we komen helpen, 
maar ook voor onszelf.” Jan en Frits 
zijn duidelijk bevriend geworden. Jan: 
“Het is leuk werk en we zien elkaar 
weer eens. Maar het belangrijkste is 
dat degene die we helpen merkt dat er 
iemand aan hem/haar denkt. Dat ze 
er niet alleen voor staan.”

Stichting Present Enschede
Marjet Deuten is coördinator bij Stich-
ting Present Enschede. Ze vertelt: “Er 
zijn altijd mensen die iets willen doen 
voor een ander. Er zijn ook altijd men-
sen die hulp nodig hebben. Wij geven 
mensen de mogelijkheid om zich als 
groep in Enschede in te zetten voor 
mensen die te maken hebben met 
armoede, een slechte gezondheid of 
een sociaal isolement. Als groep sa-
men een dag aan de slag gaan, is 
leuk en het maakt je groep hechter. 
Maar het belangrijkste is dat het echt 
verschil maakt in het leven van een 
ander. Als een groep zich aanmeldt, 
gaan we kijken wat die groep wil en 
wanneer ze tijd hebben. Daarna over-
leggen we met hulpverleners om een 
project te vinden dat daarbij past. We 
gaan dus uit van het aanbod, niet van 
de hulpvraag! Daarnaast hebben we 
ook een flexpool met vrijwilligers. Die 
mailen we regelmatig met projecten 
die gaan komen. Een flexer kan zich 

dan aanmelden voor een project dat 
bij hem/haar past. Tijdens de corona- 
crisis kunnen we nu niet met grote 
groepen werken, maar enkele vrijwil-
ligers uit de flexpool kunnen wél aan 
de slag. Zoals vandaag. Jan en Frits 
zijn enthousiaste flexers.
Daarnaast start in december de Licht-
puntjesActie. Een actie speciaal voor 
deze coronatijd. Lees op pagina 7 in 
deze krant hoe u mee kunt doen.”

Wilt u meer informatie over Stichting 
Present of wilt u ook als vrijwilliger 
aan de slag? Kijk dan op www.stich-
tingpresent.nl/enschede voor meer 
informatie.

“Ik wil wat terug doen voor de medemens”
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de Stroinkslander

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

Heeft u belangstelling en wilt een kijkje komen nemen? 
Neem dan contact op met de school: bomans-dir@skoe.nl of 053-4771751

K p a g i n anderi
KiVa op de Bomans, uniek in Enschede!

Samen maken wij er een fijne school van

Bewegingsonderwijs 
van de vakleerkracht

Basisschool Bomans; waar leren en respecteren samengaan

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Stagiaires, belangrijk voor de 
toekomst van het onderwijs

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van 
de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in 
op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en 
het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de 
groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt 
dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’ KiVa is goedgekeurd door 
het NJi en het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen 

die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Boven-
dien is KiVa het eerste en enige programma voor basis-
scholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het 
werkt!   
 
De training met het team is afgesloten en we zijn gestart 
met het implementeren van KiVa in de school. De eerste 
lessen zijn gegeven en inmiddels dragen we tijdens de 
pauzes hesjes waarop ‘KiVa’ staat. Voor leerlingen is dit 
voor de herkenbaarheid en kunnen wij naar KiVa verwijzen. 
Daarbij wordt herhaaldelijk uitgesproken dat we graag zien 
dat elke leerling het fijn heeft op school. In de praktijk blijkt 
dat leerlingen vlot woorden gebruiken die ze aangeleerd 
hebben gekregen. 
Alle groepen hebben een katern waarin de lessen staan 
uitgewerkt. Voor de groepen 1 en 2 zijn er nog meer speci-
fieke materialen die aansluiten bij de lessen en die het voor 
de jonge kinderen nog aantrekkelijker maakt. In Enschede 
zijn we de enige school met KiVa en dus uniek! 

Het schooljaar 2020-2021 hebben we op de 
Bomans in veel groepen stagiaires, deze ko-
men zowel van het ROC van Twente als van de 
PABO/Saxion Hogeschool.
De opleiding van het ROC van Twente leidt 
studenten op tot start bekwame onderwijsassis-
tenten. Het doel van de opleiding is de student 
in staat te stellen zich onder begeleiding te 
vormen tot beginnend beroepsbeoefenaar/on-
derwijsassistent.
Door middel van de stage kunnen de stagiai-
res van de PABO in de praktijk leerervaringen 
opdoen om zich zodoende te ontwikkelen en 
inzicht te krijgen in het vak van leerkracht. Ze 
leren hoe ze kinderen kunnen begeleiden en 
hoe je iets op een juiste manier kunt aanleren. 
Ze maken kennis met de verschillende lesme-
thoden en werken aan hun didactische vaardig-
heden.
Wij vinden het belangrijk dat deze verschillende 
studenten de kans krijgen om zich bij ons, op 
basisschool Bomans, te ontwikkelen en te kun-
nen groeien tot fijne collega’s voor de toekomst.

Bewegingsonderwijs, ook wel gym ge-
noemd, vraagt veel vakspecifieke kennis 
en organisatorisch talent om dit vak goed 
te kunnen geven. De leerlingen vanaf 
groep 3 hebben dan ook vanaf dit school-
jaar beide lessen bewegingsonderwijs van 
een vakleerkracht. De leerlingen gaan 
twee keer per week naar de grote gymzaal 
aan de Vastertlanden. Op dinsdag hebben 
ze dan les van  vakleerkracht S. Levink en 
op vrijdag van vakleerkracht R. Somberg. 
De groepen 1 en 2 gaan op maandag naar 
de grote gymzaal waar ze les hebben. 
Voor deze groepen is er op donderdag 
een Motorisch Remedial Teacher (MRT-
er), B. van Stratum. Zij kijkt samen met de 
groepsleerkracht naar de fijne en grove 
motoriek van de leerlingen. De MRT-er 
begeleidt twee groepjes leerlingen, gedu-
rende een periode, in de speelzaal van de 
school.

Nog een belangrijke ontwikkeling op de Bomans is het verder implementeren van 
het instructiemodel EDI. Dit model biedt de mogelijkheid om binnen het groepsni-
veau op drie niveaus te werken. Eenvoudig gezegd betekent dit dat allereerst de 
hele groep (basis) instructie krijgt, waarna de leerkracht de mogelijkheid heeft om 
een groepje leerlingen extra instructie te geven, zodat ook zij het groepsniveau be-
haalt (intensief). Vervolgens is er de mogelijkheid om leerlingen die andere lesstof 
aan kunnen instructie te geven bij andere opdrachten (verrijkt).  
 
Bij deze methodiek horen onder andere begrippen als: concreet lesdoel, voorken-
nis activeren, begeleide inoefening, schoudermaatjes en wisbordjes. Tijdens de 
instructie worden alle leerlingen actief gehouden door bijvoorbeeld het gebruik van 
de wisbordjes. Dit schooljaar krijgen we deskundige begeleiding van Expertis voor 
de verdere implementatie van EDI. Dit traject bestaat uit studiedagen en ook uit 
groepsobservaties. 

Muziek van de vakleer-
kracht
Muziek vinden we op de 
Bomans een heel belang-
rijk vak. Het kan onder 
andere heel ontspannend 

werken, het brengt saamhorigheid en leerlingen 
leren zich er beter door te uiten. We vinden het een 
vak dat specialistische kennis vraagt en dat het heel 
zinvol is meer kennis te hebben op het gebied van 
muziek. Onder andere is met die redenen gekozen 

om dit vak door een vakleerkracht te laten geven. 
Met ingang van dit schooljaar hebben alle groepen 
elke maandag een muziekles van vakleerkracht J. 
Lobker. Zij is aangesloten bij organisatie Kaliber 
Kunstenschool. Naast het zingen van liederen is er 
onder andere aandacht voor het luisteren, het spe-
len op kleine instrumenten en de muziektheorie.
In de school is het al duidelijk te horen dat er volop 
aandacht is voor muziek. Naast de muzieklessen 
horen we leerlingen soms zingen en het blijkt ook 
dat er kinderen zijn die de liedjes thuis zingen.Binnenkort  

in Het Stroink
Falagro:
úw rijwielwinkel

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct te huur: enkele winkelunits

(074) 250 32 22

info@euverman.eu

Verwachte opening: februari 2021
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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

Open: Maandag - Vrijdag: 9:00–18:00 uur Zaterdag: 9:00–17:00 uur Zondag: gesloten

Volop kerstbomen en kerstdecoraties!
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W I J K K R A N T  V O O R  D E  S T R O I N K S L A N D E N

de Stroinkslander

Sinds ruim twee jaar maak ik bloem-
werk op maat en geeft ik bloemschik-
workshops. Tijdens de periode waarin 
corona de kop op stak, en de work-
shops geen doorgang konden vinden, 
ben ik boeketten gaan bezorgen. En 
met veel succes.
Ik houd van speels, natuurlijk bloem-
werk. En ik vind persoonlijk contact be-
langrijk. Ik merk dat mensen het pret-
tig vinden dat ze snel en gemakkelijk 
middels een WhatsApp bericht of een 
telefoontje een boeket kunnen bestel-
len naar hun wens. Soms stuur ik nog 
even een foto van het boeket dat ik heb 
gemaakt. Dat wordt erg gewaardeerd.
Het allerleukst is het wanneer ik na be-
zorging een blij berichtje ontvang. Dat 
maakt echt mijn dag helemaal goed!

Scandinavië
Op dit moment ben ik druk met mijn 
workshopruimte. Naast de liefde voor 
bloemen ben ik dol op Scandinavië. 
Deze twee liefdes wilde ik graag com-
bineren Ik heb een prachtig assorti-
ment Scandinavische woonaccessoi-

res samengesteld. Je kunt dan denken 
aan sfeerartikelen zoals kaarsen die 
allemaal met de hand gemaakt wor-
den, tafellinnen van een Finse weverij 
en mooie kaarsenhouders. Alles ademt 
gezelligheid en warmte uit.
Over een aantal weken kunnen men-
sen op een aantal dagen komen snuf-
felen en bloemwerk ophalen. Er is 
een webshop in ontwikkeling waarin 
het hele assortiment zal staan. Houd 
hiervoor vooral social media bij, hierin 
staat binnenkort de definitieve datum.

Workshops
Voor de workshops heb ik een mooi 
alternatief gevonden. Ik heb een aan-
tal DIY pakketten gemaakt die je thuis 
kunt maken. Ik zorg voor alle materi-
alen, de handleiding en wat uitlegfilm-
pjes. Daarmee kan men thuis aan de 
slag. 
Bezorging van boeketten en de 
woonspulletjes blijft absoluut mogelijk. 
Juist in deze tijd is het fijn wanneer je 
je decembercadeautjes veilig in huis 
kunt halen.

GEMEENTE
Servicecentrum Zuid 
Vlierstraat 103
Algemeen, klachten en 
Verkeersspreekuur. 
Tel: 14 053

Vereniging Huurdersbelangen 
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

Winkelvereniging Stroinkslanden 
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

Het 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@incluzio.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 2 december 2020

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 16 december 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.
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Buurthap in Het Stroinkshuis
Hallo allemaal,

Vanwege de recente coronamaatregelen moesten 
we tijdelijk stoppen met onze buurthap. We hopen nu 
dat we vanaf woensdag 25 november weer buurthap-
pen kunnen bereiden. Waarschijnlijk kunt u ze dan 
alleen afhalen. Houdt voor meer informatie onze 
facebookpagina www.facebook.com/Doe-Mee-Huis-
Stroinkslanden in de gaten.

Het menu (onder voorbehoud)
Woensdag 25 november -  Gado gado met lontong,  

ei en kroepoek*

Woensdag 2 december -  Antilliaanse Nasi met  
gehaktballetjes*

Woensdag 9 december -  Smoor Djawa met rijst en  
groente*

*Bij elke Indische maaltijd krijg je: komkommer, to-
maat, atjar en kroepoek.

Tussen 12:00 uur - 17:00 uur kunt u een heerlijke 
maaltijd bij ons ophalen. Een buurthap kost € 6,- per 
persoon. Bezorgen kan ook voor maar € 1,- per 
bestelling. 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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BuitengewoonAn is een bloemist aan de 
rand van Enschede, tegen het natuurgebied 
Aamsveen aan

Huis(baasje) aan huis! 
Namens het Energieloket Enschede, onderdeel van Gemeente Enschede, is Alifa 
elke week op pad om Huisbaasjes uit te delen aan woningeigenaren. Dit kastje 
geeft direct inzicht in het energieverbruik en biedt handige tips om geld te bespa-
ren op uw energierekening. Misschien heeft u de Alifa-bus al zien staan bij uw 
winkelcentrum. Maar gaan ze nog een stap verder. Vanaf nu is er ook een heuse 
bezorgservice aan huis. Wilt u uw huis liever niet verlaten vanwege het coronavi-
rus, dan komt Alifa langs om een Huisbaasje te brengen. Zo gaan ze bij toerbeurt 
alle wijken in Enschede langs.  Bent u helaas niet thuis, dan laten ze een folder 
achter met een telefoonnummer. Op afspraak komen ze dan speciaal voor u een 
keertje terug om uw Huisbaasje te overhandigen. Natuurlijk wordt hierbij rekening 
gehouden met de corona-maatregelen en overhandigen wij uw pakje met 1,5 me-
ter afstand. Alvast een Huisbaasje reserveren? Bel dan naar Alifa op 053 – 480 
1200.
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MEER INFORMATIE OVER DE VERBOUWING 
WINKELCENTRUMHETSTROINK.NL

BLIJF OP DE HOOGTE EN VOLG ONS OP FACEBOOK!

HÉ STROINKLANDERS, 
HET STROINK WORDT  

STEEDS ANDERS.
BLIJF OP DE HOOGTE VAN ACTIES, AANBIEDINGEN 
EN DE VERBOUWING EN VOLG ONS OP FACEBOOK.

OOK TIJDENS DE VERBOUWING - OOK TIJDENS DE VERBOUWING - OOK TIJDENS DE VERBOUWING - OOK TIJDENS DE VERBOUWING   
OOK TIJDENS DE VERBOUWING - OOK TIJDENS DE VERBOUWING - OOK TIJDENS DE VERBOUWING - OOK TIJDENS DE VERBOUWING   


