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De Posten opent tweede
noabers-punt in Het Veldhof

Op maandag 8 april heeft de Posten een tweede Noabers-punt
geopend op de eerste etage van het Veldhof aan de Veldhoflanden 64 in Enschede. Het Noabers-punt is een gezellige huiskamer, waar zelfstandig wonende ouderen uit de wijk Stroinkslanden onder begeleiding van medewerkers en vrijwilligers van de
Posten bij elkaar kunnen komen om andere mensen te ontmoeten in een huiselijke omgeving. De koffie en thee staan er klaar en
de bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten of
gewoon gezellig een praatje maken.
Structuur en daginvulling
Het nieuwe Noabers-punt is er voor zelfstandig wonende ouderen, die behoefte hebben aan structuur en een leuke invulling van
de dag, of wat vergeetachtig worden en daarbij ondersteuning
kunnen gebruiken of behoefte hebben aan contact met anderen.
Naast het gezelligheidsaspect verzorgen de medewerkers en vrijwilligers van de Posten activiteiten om het geheugen te trainen,
bijvoorbeeld door middel van een quiz, zijn er creatieve en muzikale activiteiten of beweegactiviteiten.
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De geschiedenis van Enschede
We gaan de komende maanden in de
Stroinkslander in op de geschiedenis van Enschede, in het bijzonder Enschede Zuid. Bert
Kollenhof, een actieve inwoner van Stroinkslanden, weet heel veel van de vroegere spoorlijn en
alles wat daarmee te maken heeft. Station Zuid,
de kolenboeren, de gasfabriek, (grootgebruiker
van kolen), de textielfabrieken, het ontstaan van
de textielnijverheid, de arbeidsomstandigheden,
kinderarbeid, de textielstakingen, de strijd voor
betere arbeidsomstandigheden, de Krim en nog
veel meer.

Verwijziging en openingstijden Noaberpunt het Veldhof
Wie wil komen kennismaken kan gewoon een keer langs komen.
De wijkverpleegkundige, het wijkteam gemeente Enschede en de
huisarts bekijken dan of zij een verwijzing kunnen afgeven. Het
Noabers-punt is geopend op maandag van 09.30-11.30 uur, ’s
woensdags van 13.00-16.00 uur en ‘s vrijdags van 09.00-11.30
uur.
Vrijwilliger worden?
Overigens is de Posten ook nog op zoek naar extra vrijwilligers
voor het nieuwe Noabers-punt. Belangstellenden kunnen voor
meer informatie contact opnemen via telefoon 053-4753753 of
een mail sturen naar denoabers@deposten.nl

11 Mei Rozenverkoop
voor het goede doel
in Winkelcentrum
Stroinkslanden
Lees meer hierover op pagina 5.
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Enschede dementievriendelijk op pag

Paneel 1: Het begin
Bert Kollenhof: “Op de hoek van de Hanterlanden en de Buurserstraat zijn door kunstenares
Sonna Krom acht schuttingdelen beschilderd
die daarmee een deel van de Enschedese Textielgeschiedenis in beeld hebben gebracht. Het
beeldverhaal geeft de ontwikkeling weer van
een agrarische samenleving naar een industriële stad. De locatie van dit kunstwerk ligt precies
op het voormalige tracé van het Zuiderspoor.
Toen we jaren geleden de kavel kochten aan
de Buurserstraat bleek de kavel te bestaan uit
2 kavels. Een deel van de kavel was toen nog
eigendom van de Enschedese textielfabrikanten. De fabrikanten hadden een spoorlijn laten
aanleggen tussen Station Enschede-Zuid en
Ahaus omdat men verzekerd wilde zijn van een
snelle en regelmatige aanvoer van brandstoffen
voor hun stoommachines. Voor de tuinschutting
staan twee verdeelkastjes: één van de KPN en
één van Enexis. Deze kastjes waren op een
gegeven moment door vandalen met graffiti beklad. Mijn idee was om die kasten te verfraaien
met kunst. Nadenkend over wat mogelijke onderwerpen zouden kunnen zijn herinnerde ik me
dat ooit op die plek een spoorlijn heeft gelegen.
Nu waren er onderwerpen genoeg. De spoor-

lijn, de stoomtrein, de kolentransporten, station
Zuid, Brug Zuid, de kolenboeren, de gasfabriek,
de textielfabrieken, de arbeidsomstandigheden,
de kinderarbeid enz. enz. Samen met de kunstenares, Sonna Krom, hebben we toen ideeën
uitgewerkt.
Bij het toenmalige BTS, Bewoners Team
Stroinkslanden, heb ik een subsidie aangevraagd en ook gekregen. Aangevuld met een
aantal sponsors is het gelukt dit kunstwerk mogelijk te maken. Het realiseren ervan had nog wel
wat voeten in de aarde. Schilderen rechtstreeks
op de schuttingdelen gaat ten koste van de kwaliteit. Doordat de ruwe planken deels over elkaar
liggen worden de details minder goed zichtbaar.
De oplossing was om watervaste triplexplaten
op maat te maken en beide kanten te spuiten in
een beige kleur. De achterkant om te voorkomen
dat ze door vocht worden beschadigd. Paneel 1
is onthuld door twee oud-bewoners van de boerderij, te weten Jan Robers en Jo Bos-Robers.
De basis is gelegd
“Het Zuiderspoor herleeft” is een muurschildering, gemaakt in olieverf door de Enschedese
kunstenares Sonna Krom. Het verbeeldt de geschiedenis van de stad Enschede en vooral de
rol van het Zuiderspoor dat hier de stad inliep
om de stad van brandstoffen te voorzien. Het
spoor was de aorta van de stad Enschede op het
moment dat de industriële revolutie de stad een
nieuwe rol en een nieuw uiterlijk gaf. De textielfabrieken draaiden dag en nacht en de behoefte
aan brandstoffen was enorm. Het Zuiderspoor
werd daarom aangelegd en liep langs deze plek
de stad in. Iets verderop, ter hoogte van de huidige Varviksingel, waren de losplaatsen en dreven
de kolenboeren hun handel.
In de avonduren en wintermaanden, als er weinig werk op de akkers kon worden verricht, verdienden de Twentse boeren al eeuwenlang een
centje bij in de textielnijverheid. Het door de boe-

lees verder op pagina 3
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U bent van
harte welkom!
Ruime keus in stadsfietsen, e-bikes,
kinderfietsen en bakfietsen.
Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie
en servicebeurten, waarbij we uw fiets
GRATIS ophalen en afleveren.

✓ Servicepas
Bekende

✓ A-merken
✓

Altijd service
in de buurt

Vakbekwaam
✓ personeel

OPENINGSTIJDEN
Zondag:
Gesloten
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

Wethouder Gerbertstraat 4 | 7543 AX Enschede | Tel.: 053 4767369 | www.profilebroeksema.nl
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Agenda van het Stroinkshuis
Maandag:
Spreekuur Wijkagent Nihat Kösk
Kaliber muziekles-Gitaar
Huiswerkbegeleiding Oost NL
Fotoclub Het Stroink

(elke laatste maandag van de maand)

www.wikodakkapellen.nl

Mooienhof 8 A
7512 EB Enschede
053 - 82 00 888
enschede@prismamakelaars.nl

www.prismamakelaars.nl

S E R V I C E , K WA L I T E I T E N M A AT W E R K

Rommelmarkt Biking4Jim op zaterdag 13 april

Kitty Verbeeks handgemaakte kaarten
Ook Kitty Verbeek deed mee aan
de inzamelactie voor Biking4Jim.
Zij heeft de hele dag haar eigengemaakte kaarten verkocht. Twee euro
per stuk of 6 voor een tientje. Die
kunt u nog steeds bij haar bestellen
voor het goede doel. Als u op facebook zoekt naar ‘Handmade by Kitty
Verbeek’ dan kunt
u daar contact
met haar opnemen.

Op zaterdag 13 april werd er een
rommelmarkt gehouden voor het
goede doel. De bekende Stroinkslander Nico Dassen zamelt geld in voor
een aangepaste bus voor zijn kleinzoon. Zijn kleinzoon die waarschijnlijk zijn hele leven afhankelijk zal zijn
van een rolstoel. In mei 2020 gaat
een grote groep handbikers, Nico is
zelf fervent handbiker, een sponsortocht houden. In aanloop daar naar
toe wordt er al geld ingezameld. Het
heeft ‘s nachts een graad of 4 gevroren. Dat weerhoudt sommigen (in
ieder geval Jamie) er niet van om al
om 5 uur vanuit Borne, op de fiets,
naar Enschede te komen. In het dagelijks leven is Jamie heftruckchauffeur maar hij is ook fietsbuddy voor
de tocht in mei 2020. Om 6 uur in de
ochtend is men begonnen met de
taakverdeling voor de dag. Er waren
toen al 7 mensen begonnen met het
opbouwen van de kramen. De huur
van de kramen is gesponsord door
de recreatievereniging van wooncomplex Het Veldhof. Daar woont
Nico. Het Veldhof is een veilig en
beschermd wonen plek voor 55
plussers. Direct naast het winkelcentrum Stroinkslanden.
Uw verslaggever was er iets later,
de zon scheen maar het was nog
steeds best koud. Ondanks dat
was de tussenopbrengst al 400
euro. De stroom bezoekers liep
de hele dag mooi door. Er was

niet alleen een rommelmarkt want
men moet ook wat eten en drinken
natuurlijk. Er werden aardappelpannenkoeken gebakken, er was heerlijk
zelfgemaakte cake, stukken lasagne
en pizza, een popcornmachine en
natuurlijk thee, koffie en limonade.
Er was ook heel veel warmte ondanks de gure oostenwind. Iedereen stond met een glimlach achter
zijn of haar kraam en elke bezoeker werd met liefde ontvangen. De
uiteindelijke opbrengst van de zeer
geslaagde dag was € 1.373,58 wat
de totaalstand tot nu toe brengt op
€ 6.208,98.
Er is € 20.000 nodig voor de bus voor
Jim. Op www.biking4jim.nl staat het
hele verhaal en kunt u alles volgen.

13:30 - 14:30
13:30 - 15:30
15:45 - 19:45
20:00 - 22:30

Dinsdag:
Creatief met Til, creatieve workshops
Eetsoos de Open Tafel
Kundalini Yoga
VUE - Frans 1.2
VUE - Frans 2.1
Zumba van Martina

9:30 - 11:30
17:30 - 19:00
18:45 - 19:45
19:00 - 20:30
19:30 - 21:00
20:00 - 21:00

Woensdag:
Bewegen voor Ouderen
Grensland Overdagkoor
Gezondheidsspreekuur De Posten

9:30 - 10:15
10:00 - 11:30
13:00 - 13:00

(elke eerste woensdag van de maand)

voor de Stroinkslanden
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Kinderinstuif door Alifa
Ouderensoos - Het Stroink Bingo
Huiswerkbegeleiding Oost NL
Kaliber Muziekles-Dwarsfluit
VUE - Bahasa Indonesia 1.2
Naai- en handwerkcafé
Yoga van Vibol (Hatha)
VUE - Bahasa Indonesia 1.1

13:30 - 15:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:30
18:30 - 19:00
18:30 - 20:00
19:00 - 21:30
19:30 - 21:00
20:00 - 21:30

Donderdag:
Stroinkshuiskamer met oa de Wijkwijzer
Ontmoetingsgroep voor Ouders, Alifa
Creatief met Til
Tienerinstuif-Alifa
Bridgeclub Sans Fumer

9:00 - 12:00
9:30 - 11:30
9:30 - 11:30
14:15 - 16:45
19:30 - 22:30

Vrijdag:
Eetsoos de Open Tafel
Schilder Café

12:00 - 14:00
12:00 - 15:00

Zaterdag:
Repair Café

10:00 - 12:30

Vervolg van pagina 1
ren verbouwde vlas en de wol van de schapen werden door de Twentse boerengezinnen verwerkt. De boerin en haar dochters sponnen de vezels tot bruikbare
draden. De boer of een van zijn zoons zat achter het weefgetouw om de gesponnen
draden te weven. Vóór 1830 gebeurde zowel het spinnen als het weven voornamelijk als huisnijverheid. De afgebeelde boerderij is in 1898 gebouwd en stond voor
de woningen 1 t/m 4 aan de Holskottelanden. De boerderij heeft twee typische kenmerken. Het lijkt dat het bovenste gedeelte van de boerderij bewoonbaar is. Je ziet
er ramen met gordijntjes. Maar in werkelijkheid is het bovenste deel een hooizolder
en het stervormige raampje een kenmerk van veel Twentse boerderijen. De twee
reusachtige beuken, geplant in 1898, die voor de boerderij stonden, zijn nog steeds
te zien. De familie Robers was de laatste bewoner. De boerderij werd in 1966 door
de familie verkocht aan de gemeente Enschede die de grond nodig had voor de realisatie van de wijken Stroinkslanden en de Wesselerbrink. Op 1 februari 1967 heeft
H.J. Robers het boerenbedrijf gestaakt en verlaten. De boerderij is lange tijd het
kantoor geweest van de bouwdirectie van Openbare Werken en Volkshuis- vesting.
In 1980 is de boerderij afgebroken. De grote landbouwschuur is blijven staan. De
schuur en de grond eromheen was lange tijd in gebruik bij Hovenier Lodewijk. In
1992 is ook de grote schuur afgebroken. In de periode van 1988/1990 zijn op de
grond van de boerderij woningen gebouwd en werden de straatnamen Hanterlanden en Holskottelanden geïntroduceerd. Van de gebouwen van Erve Robers bestaat alleen nog het woonhuis dat staat aan de Hanterlanden 6, voorheen Buurserstraat 303.”

Sonna Krom aan het werk met 1e paneel. De boerderij van Robers.

Column
Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (6)
Hoe lang is het geleden dat u op
een zonnige zater- of zondag eens
een wandelingetje hebt gemaakt op
Erve ’t Stroink? Nu weet ik wel dat ik
met dat ‘zonnige’ eigenlijk m’n eigen
antwoord al heb gegeven. Maar er
zal in de afgelopen tijd toch best wel
eens een momentje zijn geweest dat
u hebt gedacht: ‘kom, laten we eens
een ommetje gaan maken’. En dan
staat u daar op dat eeuwenoude erf;
bijvoorbeeld naast de boerderij met
uw rug naar het water en u kijkt,
vanzelfsprekend natuurlijk, naar die
twee mooie schuren. Maar dan komt
er een moment dat uw ogen zich afwenden, en dat u schuin naar rechts
kijkt. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom er op een boerenerf,
een erf dat vroeger gonsde van de
agrarische bedrijvigheid en eigenlijk
min of meer zelfvoorzienend was zo
weinig gebouwen staan? Want als u
schuin naar rechts blijft kijken, dan
ziet u daar eigenlijk alleen maar een
groot grasveld. Wel, dat is niet altijd
zo geweest. De meesten van u zullen zich ongetwijfeld ‘de pinkenstal’
herinneren; het gebouwtje dat zó
vervallen was dat het met hekken
moest worden afgeschermd en dat
uiteindelijk maar is afgebroken omdat er geen restaureren meer aan
was. Maar weet u dat er naast die
pinkenstal, vlak naast het pad dat
u uiteindelijk naar de Buurserstraat
voert, nóg een gebouw heeft gestaan? Dit was het koetshuis waarin in vroeger dagen de voertuigen
werden ondergebracht. Wij hebben
het als groep nog een poosje mogen
gebruiken om oud papier in op te
slaan. Maar helaas is ook dit gebouw
inmiddels verdwenen. Niet omdat
het niet meer te restaureren viel
Het helaas afgebroken koetshuis

(toegegeven, een likje verf en een
opnieuw vastgezette steen hier en
daar had geen kwaad gekund) maar
omdat het, zoals het verhaal gaat, is
afgebroken door een wat overijverige aannemer. Dóód en dóód zonde,
want het was juist de combinatie
van de diverse gebouwen die Erve ’t
Stroink een écht boerenerf maakte.
Tot slot wil ik u nog even mee terugnemen naar die donkere zeventiger
jaren. Tenminste, donker voor de
VLG, want daar sta je dan. Je clubhuis ligt ergens opgeslagen en je
staat als scoutinggroep letterlijk op
straat. Maar, zoals al eerder opgemerkt, onze bestuursleden hadden
ondertussen niet stilgezeten. Het
eerste waar zij voor gezorgd hadden
was tijdelijk onderdak. De boerderij
op Erve ’t Stroink was toen nog in
gebruik bij de gemeentelijke plantsoenendienst en gelukkig mochten
we de zolder van het gebouw gebruiken om onze materialen op te
slaan, en de deel van het gebouw
kon op de vrijdagavonden en zaterdagen gebruikt worden om onze opkomsten te draaien. Maar dat had
trouwens nog wel wat voeten in de
aarde, want in het weekend stond
deze deel vól met alle voertuigen die
plantsoenendienst door de weeks
nodig had om hun werk te kunnen
doen. Voorafgaand aan de opkomsten moesten die dus allemaal naar
buiten worden gereden en ’s avonds
uiteraard weer netjes binnen worden gezet. Maar dát hadden we er
graag voor over.

Bart van der Lugt
boek.vlg@hotmail.com
www.vaandrigleppinkgroep.nl

Het Stroinkshuis krijgt
buurtmaaltijden!
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Sinds 8 april kun je bij het Stroinkshuis iedere dag terecht voor heerlijke buurtmaaltijden verzorgd door het Noaberhuus. Naast de standaard dagmenu’s die
je iedere dag kan afhalen of opeten bij ons zijn er op maandag, woensdag en
donderdag ook onze heerlijke buurtmaaltijden. De buurtmaaltijden zijn wisselende weekmenu’s die je tussen 12.00 en 19.00 kan afhalen of opeten, en dat
voor slechts €5,- per maaltijd.
Het menu voor de buurtmaaltijden voor de komende 2 weken ziet er als volgt uit:
Maandag 29 april:
Asperges “klassiek” met ham, ei en krieltjes
Woensdag 1 mei:
Indische tumis met andijvie, spek en rijst
Donderdag 2 mei:
Lasagne “Stroinkshuis” met ham, kaas, ei en bechamelsaus.
Daarnaast kun je ook dagelijks terecht voor onze standaard dagmenu’s.
Onze standaard dagmenu’s zijn:
- Schnitzel menu met gebakken aardappelen en rauwkost
- Kipsate menu met friet en salade
- Patatje Rendang en atjar
Je betaald voor een dagmenu € 6,Voor vragen of reserveringen kunt u ons bereiken via het algemene nummer
van het Stroinkshuis: 053 - 4757460
Wij hopen u binnenkort graag te verwelkomen!
Groetjes Stroinkshuis en team Noaberhuus

April 2019
nieuws
voor heel

de Stroinkslander

EnschedeZuid
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Verslag vergadering Stadsdeelcommissie Zuid van 26 maart
Op 26 maart jl. was er weer een vergadering van de Stadsdeelcommissie
Zuid. Elke twee maanden vergaderen
de raadsleden van ons stadsdeel op
een unieke plek in Enschede Zuid. Voor
u een mooie gelegenheid om met de
politiek in gesprek te gaan. Deze keer
was de locatie de kerk van de Stichting Kuryakos. De Orthodox Christelijke kerk aan de Wesselerbrinklaan. Iedereen werd hartelijk ontvangen en er
waren heerlijke koffie en hapjes. Ook
was er deze keer voor de eerste keer
een gedeelte met een thema dat door
twee raadsleden was
voorbereid.
Thomas, de voorzitter van het bestuur
van de Stichting
Kuryakos, doet een
openingswoordje en
heet ons van harte
welkom. Hij verteld
dat er 11 kerken zijn
onder het Bisdom
Glane. Drie in Amsterdam en acht in
Twente waarvan drie in Enschede. De
Suryoye komen oorspronkelijk uit Zuid
Oost Turkije, Syrie en Libanon. Ze hebben wederzijds respect hoog in het
vaandel.

Dan neemt de voorzitter van het stadsdeel het woord. De normale voorzitter
Marc Teutelink is ziek en de vergadering
wordt deze avond voorgezeten door meneer De Roode, een raadslid. Die neemt
wat agendapunten door. Snackbar Ye,
Wijkcentrum de Magneet, Smileyveld
Stroinkslanden en het wijkcentrum De
Helmer. Nieuws daarover volgt. Timo
Keuken, stadsdeelmanager Zuid (en
West) vertelt over de voortgang bij het
Rutbeek. De laatste hand wordt gelegd
aan het bestemmingsplan. De 2e helft
van april wordt er verder gepraat met de

dorpsraad van Boekelo en buurtschap
Broekheurne.
Vervolgens krijgt Martin Kuyer van Dragonheart het woord. Hij mag in 5 minuten vertellen dat de gemeente zijn
boerderij wil verkopen en dat Dragon-

heart dan zal ophouden te bestaan. De
wethouder reageert dat hij het zelf ook
een uniek concept vindt. In samenwerking met het ondernemersloket wordt
gezocht naar een andere locatie. De
Historische Sociëteit Enschede Lonneker doet daarna een presentatie over
het door hen gewenste kunstwerk op
de vijver in de Stroinkslanden. Een stuk
spoor als herinnering aan het Zuiderspoor dat vroeger van Enschede naar
Ahaus liep. Daar heeft Initiatiefkracht
20.000 euro voor ter beschikking gesteld. Alleen een stuk spoor, geen trein-

stel erop verzekert de voorzitter van de
SHELL de vergadering.
Dan is het de beurt aan Erwin Versteeg,
raadslid van Groep Versteeg (Verbindend Rechts) en Iris Rutjes van D’66.

Zij hebben dit deel van avond voorbereid. Het thema is ‘werken en meedoen’. Raymond Schurink verteld over
de DOEN-beurs. De DOEN-beurs is
een maandelijkse beurs voor mensen
zonder werk die zo op een gemakkelijke manier in contact kunnen komen met
organisaties die (vrijwilligers)werk in de
aanbieding hebben. Jasper Agelink van
Sportaal en Life Goals houdt een presentatie over sport als middel voor de
kwetsbare doelgroep om mee te kunnen doen. Erwin en Iris vragen aan alle
aanwezigen om een soort stoelendans
te doen. Ga eens aan
tafel zitten bij mensen
die je nog niet kent
en ga daarmee in gesprek.
Dan wordt de vergadering afgesloten
en is er nog tijd voor
een hapje en een
drankje en een informeel gesprek met de
aanwezigen. De volgende vergadering
van Stadsdeel Commissie Zuid is op 21
mei. U kunt dan iets onder de aandacht
van de politiek brengen. Of een beetje
meepraten. U bent ook van harte welkom op het D’ran festival!

Praat mee op het D’ran festival

11 Mei, rozenverkoopactie

Weet jij hoe
de wereld in
elkaar zit?
D’RAN 19 Kom dan naar
festival voor democratie, dialoog & durf
D’RAN19 om
jouw wijsheid met ons te delen. Weet
jij juist niet zo zeker hoe het zit en heb
je twijfels? Ook dan ben je welkom op
D’RAN, juist om wijsheid en inspiratie
op te doen.
Kortom: bemoei je ermee. Kom naar
het gratis festival voor democratie, dialoog en durf op 17 en 18 mei op Roombeek in Enschede. Het festival van de
onverwachte ontmoetingen, bijzondere
gesprekken, nieuwe ideeën, straatartiesten, lekker eten & drinken en fijne
muziek.
Het festival over onze toekomst. Kom
met je buurman, oma, dochter, oom, geliefde of collega. Kom met wie jij wilt. Of
kom alleen en ontmoet nieuwe mensen
én inzichten. Ontmoet elkaar, ga in gesprek en leer van elkaar. Want samen

Moeder zijn, maar je kind niet bij je kunnen hebben om hem of haar op te zien
groeien en al je liefde te geven...
Elk jaar verliezen duizenden moeders
en vaders hun zoon of dochter. Soms
al tijdens de zwangerschap en soms tijdens het leven door een slopende ziekte of een noodlottig ongeval. Stichting
Make a Memory helpt al deze ouders
de herinnering aan hun kind levend te
houden.
Stichting Make a Memory fotografeert
op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke,
terminale en overleden
kinderen in de leeftijd
van 23 weken (zwangerschap) tot en met
zeventien jaar. Met een
landelijk netwerk van
ruim 140 professionele
fotografen worden thuis
of in het ziekenhuis foto’s gemaakt. De ouders ontvangen
kort daarna een boekje met vijf afdrukken en een usb-stick met alle foto’s.
De foto’s bieden de ouders troost en
een blijvende herinnering en kunnen
wezenlijk helpen bij de verwerking van
het verlies.Voor de ouders zijn er geen
kosten verbonden aan het ontvangen
van foto’s van Stichting Make a Memory. De fotografen en alle andere vrijwilligers werken geheel belangeloos. Alle
onkosten worden gedragen door sponsoren, donaties en schenkingen.
Stichting Make a Memory bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Vorig jaar werden
vaders die hun kind moeten missen
rond vaderdag in het zonnetje gezet.
Dit jaar is het de beurt aan de moeders.
Op
de dag vóór moederdag, 11 mei aanstaande, wordt landelijk een rozenverkoopactie georganiseerd. Verspreid

maken we onze toekomst.
Wat kun je allemaal verwachten op
D’RAN? Er komen meer dan 200 werksessies en bijeenkomsten. Op www.
dranfestival.nl staat vanaf half april het
actuele programma.
Even een greep uit het aanbod: Julia
Bokdam in gesprek met Jan Terlouw. De
grootste raadsvergadering van Nederland. Lezing Rijksmuseum Twenthe: we
leefden nog nooit zo veilig, welvarend en
gelukkig. Enis Odaci vertelt over zijn geloof in democratie. Workshop Kintsugi:
over de kracht van gebroken vaasjes.
Dwalen door je eigen vooroordelen. Aftrap project Grondwet de Musical door
de Nationale Reisopera en de Theatermakerij (uitvoering op D’RAN20).
Heb jij ook een idee of inzicht dat je wil
delen en wil je mee doen als deelnemer? Dat kan. Meld je dan aan via www.
dranfestival.nl.

over het land verkopen vrijwilligers van
Stichting Make a Memory rozen om
zo de naamsbekendheid van Stichting Make a Memory te vergroten en
de moeders die hun kind niet kunnen
zien opgroeien een hart onder de riem
te steken.
Ook in Enschede zal er aandacht gevraagd worden voor deze bijzondere
moeders, en wel tussen 10 en 16 uur in
Winkelcentrum Stroinkslanden.
De rozen die verkocht worden zijn
geschonken door Bloemenboetiek
Stroinkslanden en Marion Bollongino van
Samenspraak Uitvaartzorg. Beide ondernemers dragen Stichting
Make a Memory een
zeer warm hart toe.
Bij de stand in het winkelcentrum zijn de rozen
voor een bescheiden
bedrag te koop. Alle opbrengsten komen ten goede aan Stichting Make a Memory. Onder het genot
van een heerlijk kopje koffie van Koffieservice Totaal brengen de vrijwilligers
je graag op de hoogte van het mooie
en belangrijke werk van Stichting Make
a Memory. Studio Bep verzorgt mooie
kaartjes voor aan de rozen waarop je
een persoonlijke boodschap aan je eigen moeder kunt zetten. Onder alle kopers van een of meerdere rozen wordt
ook nog eens door Now Shoot Me!
Photography een fotoshoot naar keuze
ter waarde van 95 euro verloot.
Wij hopen op een gezellige en informatieve dag en zien je graag zaterdag 11
mei a.s. tussen 10 en 16 uur in Winkelcentrum Stroinkslanden!
‘Omdat het ook voor moeders die hun
kind niet kunnen zien opgroeien moederdag is...

Verantwoord 1 tot 2 kilo
per week afvallen

verkoop

wij starten op woensdag 1 mei

Nieuw in Enschede!

www.helmgras.nl

Vereniging ‘t Helmgras

50%

Rondemaatweg 75 7544 NJ Enschede

www.mylifeslim.com

korting op de
intake t.w.v.
€25,00

Paashaast
je naar Hubo!

20%
KORTING

Op 1 artikel
naar keuze*.
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’t Helmgras, verkoop van perkgoed Zonnepanelen op dak manege
Lutke Holzik – Doe ook mee!
De verkoop van één- en tweejarig

HUBO

Actie

Aanmelden of info:
Tamara Wennink
 Broekheurnestede / Broekheurnerplein 2
7544 NZ Enschede
 06 51 40 51 87
 tamarawennink@mylifeslim.com
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Vanaf 1 mei is het weer drie weken
lang perkgoed kopen bij ‘t Helmgras.
Tijdens deze weken is ‘t Helmgras
open op maandag tot en met zaterdag van ‘s ochtends 9 tot ‘s middags
17 uur.
Ik ben op bezoek bij Mike die eerst
de vrijwilligers van Timberland op
weg helpt. Het is een drukke tijd
want er moet worden bemest met
compost, gehakt, geschoffeld en gezaaid. Gelukkig is daar René. René
heeft groene vingers en geduld. Met
liefde en aandacht zorgt hij ervoor
dat miniplantjes en zaadjes uitgroeien tot iets heel moois. In de kas
waar het lekker warm is.

perkgoed start op 1 mei omdat daarna de kans op nachtvorst klein is en
het is mooi op tijd voor moederdag.
Tijdens deze 3 weken zijn ook de
vaste planten in de aanbieding. Per
stuk voor slechts 1 euro. Als u voor
minimaal 15 euro plantjes koopt kunt
u ook nog meedoen aan de loterij.
Er zijn mooie prijzen uit de toonzaal te winnen! Er is ook potgrond
te koop. De toonzaal, tevens winkel
is natuurlijk ook geopend. Volg gewoon de borden van ‘ t Helmgras of
‘Perkgoed te koop’. Er is een ruim
assortiment in allerlei kleuren maar
wel zolang de voorraad strekt.
Superkwaliteit voor kleine prijsjes
U kunt natuurlijk ook terecht voor
openhaardhout en zakken potgrond.
U vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75, u kunt bellen met 0534781505 of mailen met hethelmgras@hetnet.nl

Coöperatie Enschede Energie en
Energie Coöperatie Buitengebied
Enschede – de coöperaties van, voor
en door Enschedeërs - gaan samen
aan de slag bij de manege Holzik Stables. We realiseren er een nieuw zonnepaneelproject op het dak van de
paardenstal. Er worden 532 panelen
geplaatst, goed voor het stroomverbruik van zo’n 50 huishoudens.
Gert-Jan Lutke Holzik heeft een bekende manege in de Zuid-Eschmarke. Naast de paardensport biedt hij
ook pensionstalling aan, met allerlei
faciliteiten voor zowel paard als ruiter.
Gert-Jan Lutke Holzik is al geruime
bezig met het thema duurzaamheid:
“We hebben in het verleden LED-verlichting geïnstalleerd en afval wordt
CO2-neutraal afgevoerd. Voor het
eigen verbruik van de manege heb ik
al een aantal panelen geplaatst. De
toekomst brengt heel wat teweeg op
het gebied van de energietransitie.
Met dit nieuwe duurzaamheidsproject
wil ik graag aan mijn klanten tonen dat
we duurzaam bezig blijven.”
Met dit zonnedakproject wordt zo
weer een duurzame stap gemaakt in
Enschede. Wil je ook bijdragen aan de
duurzaamheid van Enschede, wordt
dan lid van Coöperatie Enschede

Energie. Leden mogen als eerste inschrijven om te participeren in dit project. Zo kun je ook profiteren van de
opbrengst van dit zonnedak. Je kunt
al vanaf € 100 meedoen door certificaten te kopen. Voor deze certificaten
ontvang je 15 jaar lang 5% rente. In
die periode worden de certificaten ook
afgelost.
Voorzitter Jeroen Jansen van Enschede Energie, zegt: “Na de eerste 2 projecten van onze coöperaties in 2018
– Twente Milieu en Maatschap Pipers
– zijn we blij in 2019 weer een aantal
nieuwe zonnedaken te kunnen realiseren. Dit is de eerste van die reeks.
Het is een mooi project en het is fijn
dat hier weer veel mensen in kunnen
participeren. De vraag daarnaar was
immers groot. Het mooie is dat je al
vanaf € 100,- bijdraagt aan een duurzamer Enschede. Goed voor de participant, goed voor onze samenleving.
Mooier kan het niet. Meedoen dus!”
Voor meer informatie over dit project
kun je terecht op de projectpagina op
de website van Enschede Energie:
www.enschede-energie.nl/holzik-stables Op deze pagina is een uitgebreide informatiebrochure te vinden over
dit project en kun je ook inschrijven
voor de certificaten.

2 909999 999976

My-LifeSlim

perkgoed

*Geldig van 15-04 t/m 21-04-2019. Vraag naar de voorwaarden.
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Meten, maken en monteren aan huis

Bewonersbedrijf
Noaberhuus
gaat een maatschappelijke
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van Stroinkslanden
Jenny Schonewille
invulling geven aan horeca Stroinkshuis
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Eerste initiatiefnemers
zonnedak: Gert-Jan Lutke
Holzik (Holzik Stables) en
Gerrit Meutstege (ECBE)

Tentoonstelling over wilde bijen in bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner
In het bezoekerscentrum in het Ledeboerpark is de wilde bij op bezoek.
In deze bijzondere tentoonstelling
kom je alles te weten over de bijen
die niet in een kast of korf leven,
maar een vrij leventje leiden. Omdat ook wilde bijen het tegenwoordig niet zo makkelijk hebben, is het
belangrijk om eens bijzondere aandacht aan ze te besteden.
Stroinkshuis
Het Stroink 64, 7542 GT Enschede
Telefoon: 053 – 4757460
info@stroinkshuis.nl

Bijenbende
In Nederland komen maar liefst 358
bijensoorten voor en je hebt ze in
alle soorten en maten! Je hebt hommels (met een zacht wollig vacht-

je bekleed) en bijen en de meeste
soorten leven alleen. Alleen de honingbij en de hommels leven in sociale volken.
Omdat solitaire bijen daardoor niet
zo opvallen, maar wel zeer belangrijk zijn voor de verstuiving van gewassen en bloemen, is het goed
om ze eens lekker in het zonnetje te
zetten. Ook is het handig om te weten dat wespen en zweefvliegen wel
een beetje op bijen lijken, maar daar
toch niet bij horen!

Bed and breakfast
In de bijententoonstelling kun je een
fraai bijenhotel bekijken en er is informatie over hoe je zelf zo’n hotel
kunt maken. Een bijenhotel verleent
onderdak aan de verschillende bijensoorten en als je zo’n hotelletje
in je tuin hebt staan dan is succes
gegarandeerd en zullen er niet veel
kamers leeg blijven staan. Er ligt bovendien een bijengids die je helpt om
de verschillende bijensoorten te herkennen, en ook kun je een handige
bijen zoekkaart kopen voor 50 cent.

Meer informatie:
Bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner is bereikbaar via de ingang van het Ledeboerpark aan de
Hengelosestraat in Enschede. Na
300 meter aan de rechterkant ligt
het bezoekerscentrum.
Openingstijden: op zondagen van
13.00 – 17.00 uur. Op maandag t/m
vrijdag van 8.30 – 15.30 uur. Op zaterdag is het bezoekerscentrum gesloten. De Bijen expositie is nog te
zien tot juni dit jaar

April 2019
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Kinderboerderij De Wesseler Schaapscheerdag

Binnen een paar minuten gratis weer op weg met
uw aangifte, kwijtschelding, bezwaar of aanvraag?

Op zaterdag 25 mei 2019 houden wij
weer ons jaarlijkse schaapscheerfeest. Het begint om 10:00 uur en
eindigt om 16:00 uur bij kinderboerderij de Wesseler. Om het uur wordt
er een schaap geschoren.
Verdere activiteiten zijn:
- Boerendansers
- Zuiderkoor
- Springkussen
- Oude ambachten
- Schminken
- Grabbelton
- Broodjesbakken
- Clown

Elke donderdag: 13.30 – 17.00 uur
Hub-Twente, Boulevard 1945 nr 3 Enschede
(ingang Beltstraat)
Metnklik.nl 085-0160671/contact@metnklik.nl

Word een gelukkige, lekker
etende, afslankende vrouw
Hoe zou het voor je zijn als je
gewoon zeker weet dat je goed
voor jezelf en je lichaam zorgt?
Dat de weegschaalcijfers niet
bepalen hoe jij je voelt?

HSE 42 - 45 CM
elektrische heggenschaar
van € 129,voor

€ 99,-

CASH
BACK
AC
OP 2de

CU*

MS 170 - 30 CM
benzinekettingzaag

RT 5097
benzinemaaier

van € 199,voor

van € 3.499voor

€ 179,-

Waarom mij als persoonlijke
voedingscoach?

Stihl

• Leer jezelf om je gelukkiger te
voelen
• Door lekker en gezond te eten
pak jij de balans
• Je valt af onder begeleiding

COMPACT AccuSysteem
PRO AccuSysteem

Je bereikt dit in een half jaar.
Kies voor het pakket vitale start
of vitaal de luxe en ga direct
aan de slag!

De opa van Goochelaar Jan vertelt verhalen uit zijn jeugd. Sterke verhalen. Hele
sterke verhalen! Wat moet je geloven? Wat
is echt en wat niet? Kom naar de voorstelling en luister naar sterke verhalen geïllustreerd met magische effecten!

Meer weten?

Bel mij nu

Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

Dé trapspecialist in de regio!

Ga mee op ontdekkingsreis met Goochelaar Jan en kijk hoeveel verstopte boeken
jij ontdekt. Vooraf aanmelden is niet nodig.

(06) 22 85 31 92

www.jessicavanraalte.nl

Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

Jouw buitenreclame of interieurverfraaiing online bestellen (of een mooie krant als
deze) en net als door de drukker ‘om de hoek’ met liefde voor het vak gedrukt.

En als je wilt ook nog eens de persoonlijke klantenservice.

Aanmelden als bedrijf of organisatie kan nog steeds!
R Persoonlijk

+31 (0)53 - 4329132 | info@vandedrukkerij.nl | www.vandedrukkerij.nl

2-6-2017 15:07:23

Vers en meer keus

U kunt overal gratis parkeren

Elke laatste zondag van de maand vanaf
april tot met september rijden de treinen
weer. Aanvang om 11.00 uur t/m 16.00 uur.
Het bevindt zich bij modelbouwvereniging
Twente en bij speeltuin Polböske aan de
Beltrumbrink 52 A en B te Enschede. Voor
meer informatie en de actuele tijden kijk op
onze Facebook pagina: “Mini Spoorweg
Wesselerbrinkpark”

Beursvloer, ‘noaberschapsmarkt’ in Performance Factory

Zonder moeite, zo geregeld bij www.online.vandedrukkerij.nl

R Voordelig

Het rijseizoen 2019 komt er weer aan. Op
2e Paasdag maandag 22 april was het zo
ver, toen gingen onze treinen weer rijden
op het Wesselerbrinkpark.

Vrijwilligers
hebben
eind
maart in Enschede
e.o.
gecollecteerd voor ZOA. De
opbrengst is hoger dan ooit
tevoren! De opbrengst van
€ 10.988,14 wordt gebruikt om
slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld te ondersteunen.
ZOA verleent noodhulp op plekken waar de nood het hoogst is,
maar werkt ook aan wederopbouw.
Ruim 13.000 vrijwilligers in ons
land hebben van 24 t/m 30 maart
gecollecteerd voor stichting ZOA.
De hulp van ZOA aan slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld is hard nodig. Wereldwijd
zijn ruim 68 miljoen mensen op
de vlucht. ZOA helpt hen met de
opbrengst van de collecteweek
door hen ter plekke of in een
buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan
voedsel, schoon drinkwater en
(tijdelijk) onderdak. Daarnaast
worden ze geholpen om ook na
een ramp hun leven weer op te
bouwen.
ZOA bedankt alle collectanten in
Enschede e.o. en iedereen die
heeft gegeven. Heeft u de collectant gemist? U kunt ook doneren
door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333
(eenmalig €1,50) of via
www.zoa.nl/doneer.

Wie is Goochelaar Jan?
Tijdens optredens ontdekte Jan dat kinderen zijn voorstellingen heel erg grappig vinden, mede door het grappige taalgebruik
in zijn acts, en werd hij steeds meer door
basisscholen geboekt. Vanaf 2011 heeft
hij zich gespecialiseerd in het Goochelen
voor Kinderen. Het ontwikkelen van een
eigen stijl en persoonlijkheid heeft zo’n 10
jaar geduurd. Een zoektocht naar waarom
je grappig bent en onmogelijke ideeën toch
vorm proberen te geven. Met succes, want
hij werkt nu veel voor scholen en bibliotheken. En werd Nederlands Kampioen!

van WEB tot DRUK van IDD tot UITVOERING

R Uitstekende kwaliteit

Groetjes, Job en Ineke

Elke laatste zondag van de maand vanaf
28 april 11.00 - 16.00 uur

Voorstelling ‘Sterke Verhalen’ door Goochelaar Jan, Meervoudig Kampioen Kindergoochelen én de vrolijkste goochelaar
van Nederland. Voor kinderen van 4-12
jaar.

€ 2.999,-

TWENRENO Traprenovatie

77652.pdf 1

woensdag 15 mei (vanaf aanvang 15.30 uur)
Bibliotheek Zuid, Wesselernering 46 in Enschede

Met gewone voeding en een
andere mindset krijg jij een gezonder en fitter leven.
Lekker eten en afvallen gaan samen. Jouw geluk zit van binnen.

Verder zijn er ook eethuisjes waar allerlei lekkere dingen voor een kleine
prijs gehaald kunnen worden. Ook is
er een kinderrommelmarkt, waarbij
men voor slechts € 2,50 een grondplaats kan huren en een tafel voor
€ 10,-. Ouderen boven de 60 jaar
kunnen gratis koffie of thee met iets
lekkers ophalen. Informatie en het
opgeven voor o.a. de rommelmarkt
kan gedaan worden bij kinderboerderij de Wesseler.
Tel: 053-4770723

Mini Spoorweg
Wesselerbrinkpark

Sterke verhalen

Behaalde resultaten

Boekelose Stoomblekerij 172

WWW.BENVANHETMOS.NL

Opbrengst collecteweek ZOA Enschede

Dit jaar zal voor de 7e keer het maatschappelijke
matchevenement
“de
Beursvloer” plaatsvinden, en wel op
woensdag 22 mei 2019 van 16:00 19:00 uur bij de Performance Factory in
Enschede. Deze ‘noaberschapsmarkt’
wordt elk jaar georganiseerd door de
Enschedese Uitdaging. Iets over hebben voor elkaar staat deze dag centraal
staat. MVO-bedrijven (aanbod) en maatschappelijke organisaties (vraag) komen
op deze dag samen en bieden kosteloos
diensten, producten en faciliteiten aan

elkaar aan, zodat er een ‘match’ ontstaat waar vrager en aanbieder beiden
voordeel van hebben. In 2018 werden
er 172 deals gesloten, met een maatschappelijke waarde van ruim €126.000.
De Enschedese Uitdaging heeft vorig
jaar in totaal 378 matches gemaakt met
een maatschappelijke opbrengst van
€520.115,00.
Win-win situatie
Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen vaak veel meer voor
elkaar betekenen dan ze
in eerste instantie denken.
Stichtingen en verenigingen
hebben veelal te kampen
met minder inkomsten, minder vrijwilligers en een grotere kwetsbare doelgroep om
te bedienen. Dat maakt het
steeds lastiger om het goede
werk dat ze doen, te kunnen
blijven voortzetten. Dan is
het heel veel fijn om te merken dat steeds meer bedrijven in het kader van maat-

schappelijk verantwoord ondernemen
bereid zijn om hun kennis en expertise
te delen om lastige vraagstukken mee te
helpen oplossen. Ook relatief eenvoudige hulpvragen kunnen snel gerealiseerd
worden door een betrokken bedrijf. Hulp
bij een juridische kwestie voor een buurtinitiatief, een training voor coaches bij
een sportvereniging, een opknapklus bij
een scouting; zo maar een paar voorbeelden die men op de Beursvloer gerealiseerd zou kunnen krijgen.
Probeer het eens!
Is uw bedrijf of organisatie verbonden en
actief in de maatschappij, wilt u graag
kennis maken met deze aansprekende
vorm van sociaal ondernemen? Of wilt u
meer doen als bedrijf of organisatie, samen met uw medewerkers? Misschien
heeft u behoefte aan meer hulp als maatschappelijke organisatie? U kunt er als
bedrijf of maatschappelijke organisatie
zelf voor zorgen dat er prachtige initiatieven ontstaan om mensen te verrassen,
wensen in vervulling te laten gaan of gewoon iets voor een ander te doen. Kom

naar de Beursvloer en ervaar wat deze
‘sponsorvorm’ u kan opleveren! Meld u
aan middels het aanmeldformulier op de
website: https://enschedeseuitdaging.nl/
ik-doe-mee/beursvloer.
Wat doet de Enschedese Uitdaging?
De vrijwilligersorganisatie Enschedese
Uitdaging bemiddelt tussen vraag en
aanbod van materialen (meubels en
spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (geld) en
is de sociale verbinder tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. De
Enschedese Uitdaging pakt aan en geeft
bedrijven dát duwtje in de rug dat nodig
is om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te durven tonen en dat om
te zetten in concrete acties, zodat de
leefbaarheid in de lokale samenleving
verbeterd wordt.
Maak ook deel uit van dit bijzondere
evenement en meld u nu aan via de
website: https://enschedeseuitdaging.nl/
ik-doe-mee/beursvloer

DIE GRENZE

MEDIKAMENTE
PARFUMERIE
Milka

Oral-B

Gums & repair tandpasta 50ML
Per stuk € 0,59

Alpenmilch 100 gram
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Monster
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Red chili 190 gram

Dentastix fresh 270 gram
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€ 2,05

Lucovitaal
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4 stuks
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Borne

€ 2,49

Opzetborstels

Cannabidiol CBD Olie 2,8%
Per stuk € 14,99

www.diegrenze.nl

€ 2,37

Pedigree

Denekamp Emmen
Dinxperlo
Enschede (4x)
Doetinchem Enter

9
9
,
€2

0

€ 41,0

Glanerbrug
Goor
Haaksbergen

Opbrengst
Met de opbrengst uit de werksessie(s) hebben we de eerste stap gezet naar het
invullen van de vier hierna genoemde thema’s: 1. Begripvol samenleven, 2.
Beter zelfstandig & talentontwikkeling, 3. Duurzaam, 4. Vitaal & gezond. We
zien overlap tussen de bijdragen van de verschillende groepen. Dat is mooi,
want zo blijkt dat we vaak al op één lijn zitten, zonder dat we dit van elkaar weten. Uiteraard zijn er ook unieke ideeën ontstaan per groep. Hieronder enkele
voorbeelden: Veiligheid (waaronder oversteken en bereikbaarheid); Ontmoeting (leidt tot het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid). Uniek idee:
zet rolmodellen in die bijdragen aan de vier genoemde thema’s.

0
0
,
1
€

Pringles

Almelo (2x)

Startbijeenkomst
Op woensdag 13 maart jl. hebben we met de mensen die wonen en werken
in de wijk ideeën verzameld die belangrijk zijn voor de korte- en lange termijn.
Tijdens verschillende werksessie(s) hebben zij aangegeven wat zij belangrijk
vinden om lang en gelukkig in de wijk te blijven wonen.
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DIE GRENZE Borculo

De (ver)bouwplannen van woonzorgcentrum De Posten biedt kansen om de
buurt klaar te maken voor uitdagingen in de toekomst. De Posten, Domijn en
gemeente Enschede hebben hiervoor de handen inéén geslagen. Daarmee en
met de inbreng van bewoners en partners verwachten wij van De Posten een
wijk te maken waar eenieder met veel plezier kan wonen en werken.

-58%
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O
12 V

elders

‘Droomwijk De Posten’

300 stuk
Per doos € 0,39

-81%

elders
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Wattenstaafjes

Alle beschikbare varianten 550ml
Per stuk € 0,59

elders

€ 9,58

April 2019

Hengelo
Losser
Nijverdal

elders

Oldenzaal (2x)
Ootmarsum
Overdinkel

Raalte
Winschoten
Tubbergen Winterswijk (2x)
Ulft

€ 6,98

Druk- en zetfouten voorbehouden, op=op.
en zijn geldig van
29 april t/m 31 mei 2019.

Het vervolg
In de tweede helft van mei organiseren we verspreid over meerdere momenten op één dag de gelegenheid om opnieuw inbreng te geven. We staan dan
op bekende locaties waarop bewoners van de buurt ook nu al samenkomen.
Daarmee is het mogelijk om verspreid over de hele dag met elkaar in gesprek
te gaan. ’s Avonds is er een bijeenkomst die er net als 13 maart uit komt te
zien. Wij hopen dan ook met u in gesprek te gaan!
Uw bijdrage en de opbrengst van de eerdergenoemde werksessie(s) vertalen
we naar de bovengenoemde vier thema’s. Hiermee ligt er in juni van dit jaar
een gezamenlijk plan (visie) voor de ontwikkeling van ‘Droomwijk De Posten’.
Dit plan leggen we in juni voor aan het bestuur van woningcorporatie Domijn,
woonzorgcentrum De Posten en de gemeente Enschede. Wanneer zij het plan
goedkeuren, kunnen wij samen met u aan de slag met de ingebrachte ideeën.
Verwachtingen
We moeten er rekening mee houden dat niet alle ideeën uitgevoerd kunnen
worden. Daarnaast is het ene idee makkelijk uitvoerbaar en kost het andere
mogelijk wat meer tijd. Het belangrijkste is dat we er samen voor gaan om van
De Posten een buurt te maken waar eenieder zich thuis voelt!
Meedenken of vragen?
Mocht u vragen hebben over de voortgang of ideeën in willen brengen, neem
dan gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via Petra Kerkhof door
een e-mail te sturen naar p.kerkhof@enschede.nl of telefoonnummer 0613831602.

DOS-WK volop in de belangstelling
Korfbalclub
DOS-WK heeft
niets te klagen over belangstelling.
Werd de club onlangs verkozen tot
Sportpleziervereniging 2019 tijdens
de Week van het Sportplezier, voor
de Koningsspelen werd een match
gemaakt met drie basisscholen.
Zo`n 150 kinderen kregen een korfbalclinic op het veld bij de club. Afgelopen zaterdag was er een spelletjes-instuif voor kinderen tot 9 jaar
met als thema Kids op Safari. Ook

hier kwamen veel kinderen op af. Bij
beide activiteiten spatte het plezier
er van af en konden de kinderen op
een leuke manier kennis maken met
korfbal en de DOS-WK familie.
Kinderen die het leuk vonden zeiden graag terug te komen voor een
proeftraining. Wil jij dit ook?, kom
dan op dinsdag- of donderdagavond
om 18.00 uur naar de training. Of
neem contact op via ledenwerving@
doswk.nl. Kijk voor informatie op
www.doswk.nl

Op bezoek bij de stichting Kuryakos
aan de Wesselerbrinklaan
Op 22 maart jl. was de vergadering
van de Stadsdeelcommissie Zuid bij
de Syrisch Orthodoxe Kerk aan de
Wesselerbrinklaan 110 uitgenodigd.
De vrouwencommissie zorgde voor
verschillende lekkere hapjes en iedereen werd gastvrij en hartelijk verwelkomd. De Stadsdeelcommissie Zuid
heeft op deze avond kennis gemaakt
met het nieuwe bestuur van de kerk
en andere betrokkenen.
De Suryoye zijn Orthodox Christelijk
en ze hebben 2 kerken in de Wesselerbrink en een in het centrum, één
daarvan staat aan de Wesselerbrinklaan. In Enschede wonen ze sinds
midden jaren ‘70 overwegend in de
zuidwijken en hebben een rijke culturele en religieuze achtergrond. Het is een groep met een grote ondernemingsdrive en zo hebben ze vele ondernemingen in Enschede opgericht. Ze hebben
een zeer open cultuur en een groot aanpassingsvermogen. Ze dragen volop
bij aan de economische, culturele, religieuze en politieke ontwikkelingen in het
land, zowel landelijk als lokaal. De Suryoye zijn geen Turken, ze spreken de
Suryoye taal en hebben veel gemeen met het Katholieke geloof. Zo zijn Pasen
en Kerst belangrijke feestdagen voor de Suryoye. Met kerst wordt de geboorte
van Jezus gevierd, met Pasen zijn herrijzenis.
De redactie heeft een afspraak met Sara Akgul van de vrouwencommissie
van de Stichting Kuryakos en zij heeft Shamiram Hanna van het bestuur erbij
uitgenodigd. We hebben het over het geloof en Pasen en aangezien uw verslaggever zonder enkel geloof is opgevoed, komt het goed uit dat Shamiram
erbij is om te vertellen wat het vieren van het Paasfeest inhoudt.
De Suryoye vasten net als de Nederlandse Katholieken 40 dagen voor Pasen.
In die periode eten zij geen dierlijke vetten. Het vasten is een vrije keuze en
bewust zijn is daarbij belangrijk, bewust zijn van belangrijke gebeurtenissen in
iemands leven of in het algemeen. Bewust zijn van dat er mensen zijn die het
minder hebben dan wij. Zo is er bijvoorbeeld een inzamelingsactie georganiseerd voor de voedselbank door de jeugd van de kerk. Er wordt ook veel gedoneerd via de kerk. Er wordt gezorgd voor arme en zieke mensen. Dat wordt
onder andere verteld door de pastoor: “Geef je brood aan de mensen die het
niet hebben.” In de vastenperiode mag wel vis gegeten worden omdat die niet
paren en een soort van rein zijn omdat ze in het water leven.
De week voor Pasen heet “de goede week voor Pasen”, Hasho. Op witte donderdag heeft Judas Jezus verraden, op Goede Vrijdag is Jezus opgepakt en
gekruisigd. Stille Zaterdag, die bij de Suryoye Lichte Zaterdag (Nuhro) heet,
is de dag voor de zondag dat Jezus is opgestaan. Op Goede Vrijdag worden
de eieren geverfd die op eerste Paasdag worden opgegeten om het nieuwe
leven te vieren als symbool van het opstaan van Jezus. Ook wordt er rijstepap gegeten omdat de witte kleur ervan symbool is van nieuw licht. Op eerste
Paasdag gaat men ‘s ochtends naar de kerk en krijgt een ei uitgedeeld bij de
uitgang. Iedereen wordt fijne Pasen gewenst. Op tweede Paasdag gaat men
naar het klooster in Glanerbrug. Dat is de ‘Rustdag van de doden’. Op die
dag is er geen onderscheid tussen de overledenen. Er worden bloemen en
kaarsen op de graven gelegd en er wordt gebeden. De derde Paasdag is voor
familiebezoek. Iedereen gaat dan bij zijn familie op bezoek. Er is een traditie
om iets zelf te maken. Bijvoorbeeld koekjes of brood, witte kaas of granen met
yoghurt. Dat heet Klidja.

Meer informatie en boeken op
www.escaperoomrutbeek.nl

We zijn in het Jaar 1953…
Nederland zat volop in de wederopbouw en in Duitsland waren er tekorten. Zoals aan koffie, thee, sigaretten, roomboter en zout. Met als gevolg dat bewoners van het landelijke grensgebied hun oplossingen
zochten en zo ontstond een verboden handel tussen
de Nederlandse en Duitse inwoners.
Om de pakkans te verkleinen gebeurde het smokkelen
in de avond en nacht. Werd je gesnapt dan volgde hard
optreden, want de douaniers, commiezen genaamd,
waren erg fanatiek. De smokkelwaar werd afgenomen
en men verdween voor enkele dagen in het kot!
Ben jij stressbestendig, vindingrijk en graag ‘illegaal’
bezig? Dan ben jij mogelijk de ideale smokkelaar die
succesvol zijn waren de grens over krijgt!

Voor € 90,- kun je met een groep van maximaal 7 personen jouw smokkeltour beleven.
Dinsdag t/m zondag van 10.00 – 22.00 uur.
Het Rutbeek, Blikkersmaatweg 15, 7546 RJ Enschede

Twents Gitaarfestival 2019
presenteert Gitaar in de klas

Kom ook naar de Dag
van het werkplezier
Psychiater Dirk De Wachter komt op 24 mei naar
Enschede voor de 4e editie Dag van het Werkplezier

Een werkevent met festivalsfeer. Dat is hoe de Dag
van het Werk- plezier zichzelf presenteert. Geen stoffig
congres maar een jaarlijks werkfestival waar mensen
zichzelf kunnen zijn, geïnspireerd worden, werken aan
persoonlijke- of organisatieontwikkeling en zichzelf
kunnen verbinden met gelijkgestemden. Niemand minder dan Dr. Dirk de Wachter, bekend van de bestseller
Borderline Times en het televisieprogramma Sophie in
de mentale kreukels, komt naar Enschede om te spreken over onze doorgeslagen ‘ikkigheid’, ‘plezantigheid’
en ‘ons krampachtige streven naar geluk’. Zijn boodschap sluit naadloos aan op het thema van de 4e editie: Met de poten in de klei.
Met deze boodschap streven initiatiefnemers Ferry
de Wit en Selmar Wesselink ernaar om werkplezier
als thema binnen organisaties op de agenda te krijgen. De missie waar ze voor strijden luidt dan ook: In
2025 staat werkplezier bovenaan op de agenda van
werkend Nederland’. Het aantal bezoekers dat naar
de Dag van het Werkplezier komt blijft groeien. Sinds
vorig jaar is een samenwerking in gang gezet met de
gemeente Enschede en met het Wilminktheater is een
partnerschap overeengekomen.
Kom zelf ervaren hoe het is om samen met dit onderwerp bezig te zijn, met inspirerende lezingen, keuze
uit 13 workshops en het fameuze tafeltennisgesprek
waarbij gasten uit de regio een persoonlijk verhaal vertellen over werkplezier en -voor sommigen- de keerzijde ervan.
Praktische informatie
Datum: 24 mei 2019. Locatie: Kleine Willem, Wilminktheater en stadhuis Enschede. Inloop: 9.00 uur en VrMi-Bo van 16.00-18.00 uur. Prijs: € 89,95 incl. BTW
inclusief catering gedurende de dag én inclusief de
eerste borrel. Meer informatie en tickets: www.dagvanhetwerkplezier.nl
Huis-aan-huis bezorging van Brinkpraat, Om De Hoek
Gekeken & Stroinkslander
• De huis-aan-huis verspreiding van uw maandelijkse wijkkrant is een hele klus waarbij we ons uiterste best doen om
de kranten bij iedereen te bezorgen.
• Uw wijkkrant wordt 1x per maand ingevouwen in de Hart
van Enschede.
• Wanneer u een NEE–NEE sticker op uw brievenbus heeft,
dan mogen wij de wijkkrant niet in de brievenbus gooien.
• Wanneer u de krant niet ontvangt kunt een mail sturen naar
info@bbproductions.nl. Of haal hem op bij het winkelcentrum.

Voor het eerst organiseren we namens het Twents Gitaarfestival gitaarlessen voor basisschoolkinderen. We willen graag basisschoolkinderen positieve ervaringen met gitaarspelen laten
opdoen en ze zo te interesseren voor het luisteren naar en spelen van gitaarmuziek. Het Europese platform voor gitaarmuziek
EuroStrings, waarbij het Twents Gitaarfestival is aangesloten,
vindt het belangrijk dat we daar aandacht aan besteden.
We gaan van start met Gitaar in de Klas 2019 bij vier openbare
basisscholen: De Esmarke, De Uitvinding, De Wielerbaan en
Het Stroink te Enschede. Er hadden meer scholen belangstelling om mee te doen en hopen dat we de volgende editie nog
meer scholen kunnen bedienen. Met de scholen is in overleg
een groep leerlingen gekozen uit de groepen 3 t/m 5. Deze groep
wordt zo opgesplitst dat de lessen gegeven kunnen worden aan
groepen van ongeveer tien kinderen. De ervaring leert dat dan
voldoende aandacht kan worden besteed aan de kinderen.
In de drie lessen, in drie opeenvolgende weken voorafgaand
aan het festival, leren de kinderen samen een eenvoudige stukje muziek te spelen. In de derde les is er gelegenheid om dat
binnen de school voor medeleerlingen uit te voeren. Kinderen
die belangstelling krijgen en hun ouders/ verzorgers die belangstelling hebben kunnen een of meer programmaonderdelen op
het festival in het hemelvaartweekend bezoeken. De lessen
worden gegeven door drie docenten die ervaring hebben in het
geven van les aan basisschoolkinderen en die dat graag doen,
te weten; Christian Kuiper, Daphne Hodes en Pim Weierink.
Dankzij sponsoring en steun van ADREIN en Kaj’s Guitarstore
te Enschede hebben we prachtige gitaren om met de kinderen
in de klas aan de slag te gaan.
Cultuureducatie in de dop dus en wij hopen dat het project voor
komende jaren een prachtig vervolg krijgt, dat we meer scholen
te kunnen voorzien van gitaar in de klas en dat de leerlingen
heel enthousiast worden van het gitaarspelen en hun talenten
ontdekken. Het Twents Gitaarfestival vindt plaats in het hemelvaart weekend, van 30 mei tot en met 2 juni op diverse locaties,
met workshops, lezingen, masterclasses en concerten en nog
veel meer. www.twentsgitaarfestival.nl

Nieuw in Enschede:
Verantwoord afvallen
met My-LifeSlim
ENSCHEDE - Wie
droomt er nu niet
van een slanker,
fitter figuur? Maar
afkomen van die
overtollige kilo’s is
voor veel mensen
makkelijker gezegd
dan gedaan. Want we willen óók blijven genieten. My-LifeSlim-coach Tamara Wennink
helpt mannen en vrouwen zich een gezondere levensstijl aan te meten, zonder dat ze
daarbij hoeven af te zien.
”Met My-LifeSlim eet je elke dag lekkere gerechten, gemaakt met producten die je gewoon in de supermarkt kunt kopen”, vertelt
ze. “De truc is je te houden aan zes maaltijden per dag, suikervrij, vetarm en een plons
water. Je behoudt je energielevel, kunt gewoon blijven genieten maar je verliest wel
één à twee kilo in de week!”
Verminderd hongergevoel
Wie zich aanmeldt voor afvallen onder begeleiding van een My-LifeSlim-coach, wordt
eerst zorgvuldig in kaart gebracht: niet alleen het gewicht, de leeftijd en de lengte,
maar ook vetpercentage, spiermassa, algehele conditie en het beweegpatroon. Zo
krijgt iedereen een schema op maat om zich
aan vast te houden. Tamara: “Ik leer mensen
waar ze op moeten letten als ze boodschappen doen. Als aanvulling krijgen cliënten natuurlijke voedingssupplementen, ter ondersteuning van bijvoorbeeld de vetverbranding
en een verminderd hongergevoel.”
Valkuilen
Uit eigen ervaring weet Tamara hoe moeilijk het is om na het bereiken van je streefgewicht niet in je oude valkuilen te vallen.
“Maar als de knop eenmaal om is en je hebt
je levensstijl kunnen aanpassen, zal je zien
hoe makkelijk het is om suikervrij en vetarm
te eten.” Kennismaken met My-LifeSlim?
Kijk voor meer informatie op www.mylifeslim.
nl of bel 06-51405187.

Enschede dementievriendelijk

Het hart van Brenda van Hardeveld en Liesellotte Post ligt in de wijk. Zij kennen de
wijk en de wijk kent hen. Als grootste uitdaging nu en in de toekomst zien zij zonder
twijfel dementie: “Langer thuis wonen, dat
is wat de overheid wil. Maar de ziekte dementie komt steeds meer voor, met daarbij
overbelaste mantelzorgers.” Het is voor de
Posten én voor de wijk heel goed dat Brenda in 2017 de opleiding tot casemanager
dementie heeft gedaan. “Daar zijn we trots
op”, vertelt Liesellotte. “Ons doel: iedereen
zo lang mogelijk thuis laten wonen, op een
veilige manier.” De komende maanden zullen we in deze krant aandacht besteden aan
de inspanningen van Brenda en haar collega’s om Enschede dementie-vriendelijk te
maken.

K i nder p a g i n a
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cbs Drakensteyn

Vastertlanden 169, 7542 LR Enschede, www.drakensteynvco.nl, tel: 053-476 46 61, mail: admin.drakensteyn@vco-oostnederland.nl

Fancy Fair vrijdag 24 mei 2019
Het grootste en gezelligste schoolfeest van het jaar! Iedereen is welkom om mee te doen aan al onze
leuke activiteiten, er is een springkussen, escape rooms, je kunt muffins versieren, zelf gesminkt worden etc. Natuurlijk kan er ook een hapje en een drankje genuttigd worden. We hopen jullie allemaal te
zien op onze fancy fair!

ADRESSENLIJST
ADRESSENLIJST
Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 47612982
Winkelvereniging Stroinkslanden
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220
Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460
Wijkagent (Stroinkhuis)
Nihat Kösk
Tel. 053 4757460
TMZ Wijkkamer Stroinkhuis
Het Stroink 64

Hooikoorts is een allergie voor stuifmeelkorrels, ook wel pollen genoemd. Zowel bomen, kruiden, bloemen, grassen als granen produceren pollen tijdens hun bloei. Als u allergisch bent voor stuifmeel, raken
de slijmvliezen van uw ogen en neus overprikkeld. Dat veroorzaakt de hooikoortsklachten.

Hooikoorts
Symptomen van hooikoorts

De symptomen van hooikoorts lijken een beetje op
de symptomen van verkoudheid. Hooikoorts kan
de volgende klachten geven:
• tranende, rode, dikke, jeukende, branderige ogen
• eerst een loopneus, later een verstopte neus
• kriebelhoest en veel niezen
• keelpijn of branderige keel
• hoofdpijn
• lichte koorts of een koortsig gevoel
• vermoeidheid

FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577
THUISZORG
• M.M.W. Hudepohl
Stuthoflanden 2
Tel. 06 2239054
• J.A.J. Hannink-Monnikhof
Weeminklanden 13
Tel. 053 4331297
• Het Veldhof – Woonzorg Nederland
Vasterlanden 1-59
Tel. 088 9210330

• Blijf op zonnige, droge, winderige dagen zo veel
mogelijk binnen.
• Regen haalt pollen uit de lucht. Bij regenweer zult
u minder klachten krijgen als u naar buiten gaat
dan bij droog en winderig weer.
• Houd de ramen en deuren van uw woning zo veel
mogelijk dicht. Dit geldt zeker voor uw slaapkamerraam!
• Plaats horren voor uw ramen en deuren. Die kunnen het stuifmeel gedeeltelijk tegenhouden.
• Ga liever niet zelf gras maaien, of maai het gras
voordat het bloeit. Ga liever ook niet zelf planten
snoeien die veel pollen verspreiden.
• Droog uw wasgoed tijdens het hooikoortsseizoen
binnen, niet buiten.
• Volg de speciale hooikoortsradar en hooikoortskalenders. Deze kunt u volgen via internet (apps
of websites als www.hooikoortsradar.nl), radio, tv
en teletekst. Zo kunt u uw activiteiten buitenshuis
aanpassen aan de hooikoortsverwachting.

Hooikoorts behandelen

PRIKPOSTEN
• Prikpost Medlon Broekheurnerborch
Rechterveldbrink 1
Tel. 088 4633566

APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577
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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

de Stroinkslander
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Maatregelen om hooikoorts tegen
te gaan

Pollen kunt u nooit helemaal vermijden. Maar de
volgende maatregelen kunnen wel helpen om
hooikoortsklachten tegen te gaan.
• Draag een (zonne)bril als u naar buiten gaat. Dan
komt het stuifmeel minder gemakkelijk in uw ogen.
• Probeer niet in uw (jeukende) ogen te wrijven,
want daardoor kunt u ontstoken ogen krijgen. Leg
een vochtig washandje op uw ogen, of spoel uw
ogen met schoon water. Dat kan verlichting geven.

Helpen de hierboven genoemde maatregelen om
hooikoorts te voorkomen u niet of onvoldoende?
Gebruikt u zelfzorgmedicijnen tegen hooikoorts,
maar helpen die ook niet voldoende? Dan is het
verstandig om naar uw huisarts te gaan. Daarnaast
is het in de volgende situaties raadzaam om naar
uw huisarts te gaan.
• Als u medicijnen op recept gebruikt, maar uw
klachten onvoldoende of niet verminderen.
• Als uw ogen rood, dik en pijnlijk zijn.
• Als u hoofdpijn of oorpijn krijgt die niet overgaat.
• Als u klachten heeft aan één kant van uw hoofd.
• Als u vaak benauwd of kortademig wordt.
• Als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Dan is
het veiliger om een medicijn op recept te gebruiken, in plaats van een vrij verkrijgbaar medicijn.
• Bij kinderen: als ze voor de eerste keer klachten
krijgen die misschien te maken hebben met hooikoorts.

Beste Buurtbewoners,
Bij deze even een kleine herinnering aan het
bestaan van de Werkgroep Wijkbudgetten
Stroinkslanden. Deze groep bewoners eveneens
uit onze wijk, zet zich in om het budget, waar wij
over kunnen beschikken van de Gemeente zo
eerlijk mogelijk in te zetten/te verdelen in de wijk
Stroinkslanden. Dit doen we niet uit ons zelf maar naar gelang het aantal
aanvragen die wij binnen krijgen uit de wijk. Dit kunnen aanvragen zijn
voor een bijdrage in het herinrichten van groenstroken, houden van buurtfeesten, aanschaffen van een grote kerstboom voor op een plein, bijdragen
in het organiseren van bijeenkomsten van welke aard dan ook, verbeteringen op gebied van veiligheid etc. etc.
Aanvragen kunnen worden ingediend via de site “Jij maakt de Buurt” van
de Gemeente Enschede of via het aanvraagformulier op de site
www.stroinkslanden.nl sub pagina WWS.
Onze werkgroep bestaat dit moment uit 7 leden, wij zijn nog op zoek naar
enkele enthousiaste wijkbewoners die deel uit willen gaan maken van onze
werkgroep. Door het stoppen van onze huidige penningmeester, zoeken
wij een nieuwe penningmeester. De werkzaamheden beslaan alleen het
bijhouden van de financiële handel en wandel van de WWS (interne financiën) dus niet de financiën aangaande de wijkbudgettten.
Mocht U interesse hebben laat het mij / ons weten, via de mail fredmarieke@ziggo.nl of via bovengenoemd postadres.

DIERENARTS
• Dierenartsen Frowijn en Vermeulen
Zunabrink 202
Tel. 053 4780520

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

De Haan kraait
column van Bert de Haan - april 2019

Zo’n veertig jaar geleden werd ik dagelijks gewekt door het heien van de

palen waarop het nieuwe Utrechtse concept voor wonen, werken en welzijn

gestalte kregen. Ik woonde daar op de rand van de bouwput in een gekraakt

ruimte voor doffe klappen van het heien hadden we niet. Onze harten waren vol van de liefde en de dreunen die Vrouwe Fortuna uitdeelde gingen
even aan ons voorbij.

Voor mijzelf viel de hamer op die mooie Utrechtse vroeg zomerdag. Door

het geluid van de dreunende slopersbal heen klonk het oorverdovend gerin-
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kel van de ruit van de woning naast de bakker. Een van de studenten die
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AED

dit pand krakend bewoonden sprong door de ruit van de bel-etage en be-

landde gutsend van het bloed en jammerend op het plaveisel voor me. Sinds
die dag zijn brekende glazen een trauma voor mij. Bij de herdenking van

de 4e mei bij de beeldengroep van Mari Andriesen, denk ik naast de door
hem geportretteerde onderduiker, gijzelaar, evacué, joodse onderduikers,

lid van de luchtbeschermingsdienst, ook aan al diegenen die indirect door
oorlog geraakt zijn.

• De Roosje Voslanden 2

• De Veelmanlanden 6

AED
• De Kruiseltlanden 92

AED
• Holskottenlanden 1

elkaar pas en woonden nog maar enkele weken op een verdieping. Dus veel

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

AED

Ingezonden brieven

Het was wel vroeg, die eerste klap van het heien, maar mijn lief en ik kende

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

Wilt u zich ook als burgerhulpverlener inzetten neem dan contact op met Bert Kollenhof, AED-coördinator van de wijk, via het e-mailadres wwslanden@kpnmail.nl.

Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden 2019
p.a. Kolmschotlanden 130,
7542 GJ Enschede

oud herenhuis.

Vereniging van Advies Associés
Wolferlanden 32

Wij, de redacteuren van deze krant, werden er terecht op geattendeerd dat er meer
AED’s in de wijk zijn dan in de vorige Stroinkslander stonden vermeld. Op de website
van de wijk, www.stroinkslanden.nl staan ze allemaal. En bij deze ook in het kaartje
hieronder. Helaas staan ze nog niet op de Rode Kruis app. Ze moeten eerst worden
aangemeld en gecheckt op welke tijden ze toegankelijk zijn.
“De WWS (Werkgroep Wijkbudgetten Stroinkslanden) wil ook investeren in de veiligheid van de wijkbewoners. De WWS heeft inmiddels geïnvesteerd in 5 AED’s, inclusief beveiligde kasten, om de wijk veiliger te maken. We hebben ervoor gekozen dat
we een netwerk van burgerhulpverleners inzetten voor het hartveiligheid maken van
de wijk. Voor al de vijf AED’s geldt dat ze alleen met een pincode geopend kunnen
worden, dus ze zijn niet altijd voor iedereen beschikbaar. Daarom zijn ze allemaal
oranje van kleur. De code voorkomt ook dat de AED’s gestolen kunnen worden.”
Burgerhulpverleners hebben eerst een Reanimatie- en AED-cursus gevolgd bij een
gecertificeerde instelling. De burgerhulpverleners krijgen bij een incident via 112 een
noodoproep, ze krijgen dan informatie over de locatie van het incident en ook een
pincode toegestuurd om de AED-kast te openen. Dan vertelt de AED precies wat u
moet doen. Na de 1e cursus melden de cursisten zich aan bij www.hartslagnu.nl.
De burgerhulpverleners volgen jaarlijks een herhalingscursus. De Reanimatie- en
AED-cursussen worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Meestal worden
deze avondcursussen, als er ruimte beschikbaar is, georganiseerd in het Stroinkshuis.

Met Vriendelijk Groet, Namens de Stichting Werkgroep Wijkbudget
Stroinkslanden,
Fred Geuvers

Welke medicijnen kunt u gebruiken bij hooikoorts?

Behalve de voorzorgsmaatregelen die hierboven zijn genoemd, kunt u een vrij verkrijgbaar medicijn gebruiken om de klachten te verminderen. Om klachten van hooikoorts te voorkomen of te vermijden, kunt
u tabletten met cetirizine of loratadine gebruiken. Deze medicijnen werken binnen enkele uren en werken
dan ongeveer 24 uur. Deze anti-allergiemedicijnen, ofwel antihistaminica, blokkeren de werking van histamine, een stof die bij een allergische reactie in het lichaam vrijkomt. Uw BENU Apotheek kan u adviseren
over welk medicijn het best bij uw situatie past.

Rectificatie AED’s in de wijk

AED
• Het Stroink 64 = Stroinkshuis

Smileyveld Stroinkslanden

Met een team van momenteel negen vaste vrijwilligers bemensen wij het Smileyveld
Stroinkslanden op meerdere doordeweekse dagen om de kinderen na schooltijd een
gezellige, uitdagende en veilige speelplek te geven. Dit doen we onder andere door
sport- en spelmateriaal kosteloos uit te lenen. De vrijwilligers registreren de uitleen
en bewaken het materiaal.
De faciliteiten bij Smiley op een rij
Bij de speluitleen kunt u spullen lenen voor: voetballen, volleyballen, basketballen,
skeeleren, waveboarden, steps, skelteren, hockeyen, tafeltennissen, tennis, scheppen, harken en emmers en nog heel veel meer...
Er is een atletiekbaan, een basketbalveld, een beachvolleybalveld/zandbak, een glijbaan met klimrek, een pannakooi (voetbal), tafeltennistafels, een tennisbaan, een
skatebaan, een verspringbaan,en een voetbalveld/Cruyff court.
Voor meer informatie kunt u kijken op facebook: Smileyveld Stroinkslanden.
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HAAL JE BIJ DE

STROINK-WINKELIERS!

VAN VISAKTES TOT COMPLETE HENGELS.

Spaar 3 kassabonnen en win EEn

heerlijk moederdagontbijt

voor jouw moeder!
Hoe maakt jouw moeder kans?

SPAAR €50,- AAN KASSABONNEN BIJ 3 VERSCHILLENDE
STROINK-WINKELIERS EN DEPONEER DE ENVELOPPEN INGEVULD IN DE
INLEVERTON IN ONS WINKELCENTRUM. ZO MAAK JIJ KANS OP EEN
HEERLIJK MOEDERDAG-ONTBIJT VOOR JOUW MOEDER!
DUS VERDIENT JOUW MOEDER EEN EXTRAATJE?
SPAAR MEE!

WIN

KELCENTRUM

De winnares wordt bekend gemaakt op vrijdag 10 mei.

YE’S SNACKBAR

Elzinga
WIN

KELCENTRUM

Vaneker

CENTRUMHETSTROINK.NL

LIKE WINKELCENTRUM HET STROINK OP FACEBOOK!

