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Creatief met Til 		

Even voorstellen!
Just Boeke wijkregisseur

Mijn naam is Just Boeke. Ik ben 36
jaar, geboren en woonachtig in Enschede. De stad waar ik met plezier
samenwoon met mijn vriendin, zoontje en medio april een dochtertje.

Ik ben op 4 september 2018 gestart als wijkwijkregisseur binnen
Stadsdeelmanagement
Enschede
Zuid. Ik richt mij specifiek op de wijk
Stroinkslanden en het buitengebied
van Zuid. Ik heb zin om de samenwerking aan te gaan en beleid en
praktijk aan elkaar te verbinden.
Voor mijn start in stadsdeel Zuid heb
ik als beleidsadviseur gewerkt binnen de eenheid Economie, Werk en
Onderwijs van de gemeente Enschede. Daarvoor heb ik diverse functies
gehad bij o.a. zorg- en onderwijsinstanties, andere gemeenten en een
adviesbureau.
Ik ontmoet u graag zodat wij in gesprek kunnen over uw ervaringen in
Stroinkslanden, de ontwikkelkansen
en zorgpunten van uw wijk of buurt.
Dit alles met als doel om stadsdeel
Zuid en nog wat mooier te maken.

Donatie voor Nico Dassen

Nico Dassen was heel blij met de donatie die hem aangeboden werd door
Annemiek Greve en ondergetekende namens DamesSong en uiteraard het
hele nieuwjaarsbijeenkomstteam en
de buurt. In totaal was het € 77,50.
Er is nog heel veel geld nodig. Nu
staat de teller net op € 4000,- er is minimaal € 20.000,- voor de bus nodig.
Meer info hierover is op de website
en facebook biking4jim te vinden.
Met vriendelijke groet, Els Nijenhuis

Op 23 maart aanstaande is de landelijke opschoondag. Kijk op www.nederlandschoon.nl en
supportervanschoon.nl of er bij u in de buurt een
aktie is of ruim wat rommel op in uw eigen straat.

26 Maart Vergadering
Stadsdeelcommissie Zuid

Kom meepraten over uw wijk!
Op dinsdag 26 maart staat de stadsdeelcommissie Zuid gepland. Het gespreksonderwerp op deze avond is
´thuisvoelen en meedoen’. Wij gaan
hierover graag met u in gesprek onder het genot van een hapje en een

drankje. Vindt u het leuk om hierbij
aanwezig te zijn? U bent meer dan
welkom vanaf 19.15 uur in de St.
Kuryakos Kerk aan de Wesselerbrinklaan 110. Graag tot dan! Meer informatie over de stadsdeelcommissie:
www.raad053.nl
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Dagbesteding in de wijkkamer
Stroinkshuis
Wij zijn op bezoek in wijkkamer Stroinkshuis van Trivium Meulenbeltzorg die in
het Stroinkshuis een ruimte huurt waar ze
dagbesteding aanbieden. Rita Baayens
en Jose Jansen van TMZ ontvangen me
allervriendelijkst in de wijkkamer, een gezellige ruimte, waar ze maandags tot en
met vrijdags zitten: Jose (maandag, dinsdag en donderdag) en Rita (woensdag en
vrijdag) wisselen elkaar af in het begeleiden bij de dagbesteding alhier. Ze werken
ook in Lumen en in Roombeek.
In gesprek met Jose en Rita wordt duidelijk wat ze precies doen en voor wie.
“Het huidige beleid van de overheid is
erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Velen voelen zich
eenzaam en wij bieden met onze wijkkamer een oplossing. Wij bieden Dagbesteding voor senioren met en zonder
indicatie voor dagbesteding. Wij hebben
hier een ruimte waar gasten op een plezierige manier kunnen verblijven en we
bieden activiteiten. Wij zijn 5 dagen per
week open van 10.00 tot 16.00 uur. We
hebben het geluk dat we kleinschalig werken waardoor we onze gasten individuele
aandacht kunnen geven. We zijn gespecialiseerd in het omgaan met mensen met
geheugenproblemen, maar ook om de
activiteiten zo aan te passen dat alle deelnemers kunnen meedoen. Het maximum
aantal gasten die we in de ruimte kunnen
herbergen is 10 personen. Men weet de
weg aardig te vinden naar de dagbesteding, maar we hebben weer plek voor
nieuwe mensen!”

Wie komen hier?
“Er komen senioren met een indicatie,
maar ook senioren die voor de sociale
contacten of de activiteiten komen. We
hebben senioren met geheugenproblemen, maar ook senioren uit de wijk die
hier gewoon voor de activiteiten komen.
Zo passen we onze activiteiten aan het
niveau van de deelnemer aan. Om die
reden heeft TMZ ook gekozen om met
professioneel geschoolde en ervaren
krachten te werken. Wij helpen met een
zinvolle dag invulling. Er is bijvoorbeeld
een meneer die woont in een appartement verderop, hij komt met de bus en
komt hier elke middag kaarten, vindt hij
gewoon leuk. Een andere deelnemer
woont geheel zelfstandig en komt hier iedere dag, maakt gebruik van de maaltijd
en zoekt gewoon wat contact. Maar we
hebben ook iemand uit een verpleeghuis
die niet alleen kan zijn en hier regelmatig
de dag doorbrengt.”
Hoe komen mensen erop om hier te
komen? Via welke instelling komen ze
binnen, hoe weten ze van het bestaan?
“Dat is heel breed, heel verschillend, bijvoorbeeld dit artikel in de huis-aan-huis
wijkkrant, of adverteren of flyeren. Wat
ook goed werkt is mond-tot-mond reclame. Senioren die de wijkkamer bezoeken
vetellen hun buren, vrienden, kennissen
vertellen over de wijkkamer. Wijkcoaches,
buurtzorg en mantelzorgers treffen tijdens
hun werk senioren die dagbesteding zouden kunnen gebruiken. Senioren met een
lees verder op pagina 15
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Samenspraak

Uitvaartzorg door Marion Bollongino

website
e-mail
telefoon

www.samenspraakuitvaartzorg.nl
info@samenspraakuitvaartzorg.nl
06 - 15215070 (24/7)

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

Samenspraak Uitvaartzorg geeft houvast in de
moeilijke periode na het overlijden van uw dierbare.

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

voor de Stroinkslanden

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

In gesprek met de wijkagent van de Stroinkslanden
“Wat U niet niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet.”

Elke maandag vanaf 13.30 uur
houdt Nihat Kösk, de wijkagent
van de Stroinkslanden, zijn
spreekuur op ‘t Stroinkshuis.
Deze keer interview ik hem over
het probleem van (jeugd)overlast. Voor zover wij weten was
er in de herfst en de winter op
de Stroinkslanden geen overlast. Het is dan natuurlijk ook koud en donker en soms nat. Maar de
lente en de zomer komen er weer aan, het blijft
‘s avonds langer licht en ofschoon veel jongeren
veel binnen op hun computerspelletjes doen, of
met elkaar appen, komen ze toch ook graag samen buiten. In de openbare ruimte. Het liefst op
een plek waar weinig mensen wonen.
Die plekken zijn er op de Stroinkslanden natuurlijk gelukkig genoeg. Dat kan prima, want dan
hebben er ook geen mensen last van. Tenzij er
zaken worden vernield of rotzooi wordt gemaakt.
Dat zijn twee vormen van overlast door en voor
andere mensen. Een derde vorm van overlast is
geluidsoverlast. Een alsmaar draaiende brommer, harde muziek vanuit een auto of een gettoblaster, schreeuwende kinderen of een feestje
met muziek. De wet is duidelijk over het gezamenlijke gebruik van de openbare ruimte: Je mag
zoveel lawaai maken als je wilt, tot het moment
dat er iemand last van heeft. Je mag geen rotzooi
op straat gooien, je kunt daar zelfs een bekeuring
voor krijgen.
Maar wanneer heeft er nou iemand last? Probeer
je eens in te leven in die ander? Bent u zelf ook

jong geweest? Als mijn buren hun lievelingsnummer keihard zetten en daarna is het weer stil dan
kan ik dat ook eens doen. Maar de hele avond
andermans geluid aanhoren kan gemakkelijk teveel worden. Stap een is om eens met elkaar te
gaan praten. Om uit te leggen hoe het voor jouw
is om andermans overlast aan te horen. Probeer
de zaak van beide kanten te zien en het liefst met
een beetje humor. “De toon maakt de muziek.”
Houd rekening met elkaar. Soms heeft iemand
een hele zware dag achter de rug en komt thuis

Vorig jaar is er een project geweest in de
Stroinkslanden bij een school. De politie heeft
extra gesurveilleerd en studenten van de Hogeschool Enschede zijn een project gestart om de
buurt te mobiliseren om het gesprek aan te gaan
met, in dit geval, overlast gevende jongeren. Het
project is afgesloten met een feest voor de jongeren en de buurtbewoners. Helaas waren er niet
zoveel buurtbewoners. We zijn dan ook benieuwd
hoe het daar dit jaar zal gaan. Er zijn steeds meer
mensen op een beperkte ruimte. Die ruimte moeten we met z’n allen delen en met z’n allen zijn
we daar verantwoordelijk voor. Hoe meer we daar
met z’n allen over kunnen praten hoe groter de
kans dat zo min mogelijk mensen overlast ervaren. Er kunnen natuurlijk altijd omstandigheden
zijn dat praten, contact hebben niet werkt of dat u
dat niet wilt of durft. Dan zijn er diverse mogelijkheden om een melding te maken.
Nog even over specifieke overlast van jongeren.
Jongeren zijn vaak pubers en pubers denken anders dan volwassen. Als u ouder van een puber
bent kun je hen ook de regels over gedrag buiten
de eigen woning en school uitleggen. Dat helpt
vast!

voor de rust en de stilte. Als er dan lawaaioverlast is, dan is het toch goed om eerst tot 10 te
tellen en dan pas het gesprek met die ander aan
te gaan. Misschien kunt u gezamenlijk wel tot een
voor iedereen aanvaardbare oplossing komen.
Heeft u last van bijvoorbeeld de buren dan kunt
u ook, als u er zelf niet uitkomt buurtbemiddeling
inschakelen.

U kunt bellen met 0900-8844 of hier melden:
www.enschede.nl/meldingen-klachten-bezwaren/
woonoverlast-melden
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.enschede.slimmelden.nl
Download de app ‘buitenbeter’ daar kunt een
foto, een locatie met een probleem en omschrijving melden.
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Agenda van het Stroinkshuis
Maandag:
Spreekuur Wijkagent Nihat Kösk
Kaliber muziekles-Gitaar
Huiswerkbegeleiding Oost NL
Fotoclub Het Stroink

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 laatste maandag van de maand)

(elke eerste woensdag van de maand)

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

In de vorige Stroinkslander stond op deze
plek een artikel over het Budget Advies
Team. Helaas stond daar een verkeerd
mailadres in. Het moet zijn: bat@alifa.nl

Voorstellen wijkbeheerder Bram
Nowee van De Woonplaats
Mijn naam is Bram Nowee en ik wil me graag even aan u voorstellen. Ik ben
namens woningcorporatie De Woonplaats de wijkhuismeester in uw wijk en
daarmee het eerste aanspreekpunt voor u als bewoner. Kom gerust eens
langs als u vragen heeft over de woonomgeving, overlast van buren ervaart
of algemene vragen over De Woonplaats heeft. U kunt me ook vaak door
de wijk zien lopen. Ik zet me namelijk dagelijks in voor de leefbaarheid in uw
wijk door toezicht te houden op de woonomgeving en het tuinonderhoud,
bewoners aan te spreken op ongepast egdrag en onderhoudsproblemen
te signaleren. Bovendien neem ik
deel aan overleggen met bewonerscommissies. Zo draag ik graag
mijn steentje bij aan de woonkwaliteit. Wellicht komen we elkaar binnenkort een keer tegen!
De wijkbeheerder heeft maandag en donderdagochtend een
spreek(half)uur: van 8.45 tot 9.15
uur op ‘t Stroinkshuis. U kunt ook
bellen met 0900-9678

Bram Nowee

Column
Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (5)
Tja, die opening van ons vorige clubhuis, dat moet een mooi geheel zijn
geweest. Van heinde en verre kwamen de Enschedese scoutinggroepen een kijkje nemen, de Enschedese Padvinders Mars Band kwam om
een en ander luister bij te zetten en
de opening werd op een typische
scouting manier verricht. De bouw
was namelijk begeleid door dhr. Barend te Wierik, en hem viel dan ook
de eer te beurt om de weg voor iedereen vrij te maken. Die weg was
namelijk afgesloten met een touw
(nou ja, een touwtje) en het was zijn
taak om onder dit touw een vuurtje
te stoken om het zo door te branden. Gelukkig zijn er uit die tijd het
nodige aan logboeken bewaard gebleven, dus daaruit weten we dat hij
hierbij door vele scouts op de vingers werd gekeken om te zien of het
hem zou lukken. Wel, het lukte hem
en iedereen kon het prachtige clubhuis komen bekijken.
Nu kan het zijn dat u zo langzamerhand deze woorden leest met de
gedachte ‘dat klinkt toch eigenlijk
allemaal té mooi om waar te zijn’.
En ik moet eerlijk zeggen dat u in
dat geval wel een klein beetje gelijk heeft. Vooropgesteld, het was
een mooi clubhuis en we hébben
er prachtige jaren gehad. Maar dit
houten gebouw had toch ook wel
z’n keerzijden. Het was gebouwd uit
houten panelen, en hoewel we in
die tijd nog te maken hadden met
échte winters, maakte men zich niet
zo druk over zaken als ‘spouwmuurisolatie’ (die zaten er overigens ook
niet in), muurisolatie (het enige dat
zich tussen ons en de winter buiten
bevond was een laag hout) en der-

gelijke. De vloer bestond uit een laag
op de bosgrond gelegde trottoirtegels, dus u zult begrijpen dat het
er in de winter koud, en bij hevige
regenval ietwat vochtig was. Maar
dáár hadden we het volgende op gevonden. Naast een klein ‘leidinghok’
en een gang bestond het gebouw uit
twee ruimten; één voor de welpen
(de tegenwoordige jongenswelpen
want meisjes zouden nog enkele decennia op zich laten wachten) en één
voor de verkenners; de tegenwoordige jongens scouts. En in elk vertrek
stond een grote oliekachel; een grote stalen buis die aan de onderzijde
verbonden was met een olietank en
die, als er een voldoende grote plas
olie onderin stond, met een brandende krant werd aangestoken.
Helaas kwam er na zo’n vijfentwintig jaar een einde aan dit toch wel
idyllische geheel. De gemeente Enschede breidde haar woonwijken
uit, en de eigenaar van het bosperceel was maar al te graag bereid
het aan hen te verkopen. Er zat dus
niets anders op dan ons heil ergens
anders te zoeken. Gelukkig werkten
toen twee van onze bestuursleden
bij de gemeente, en die hebben er
voor gezorgd dat we niet zo maar
op straat kwamen te staan maar dat
ons een mooi alternatief werd aangeboden. Het had al met al nog wel
wat voeten in de aarde, maar u zult
ongetwijfeld wel kunnen raden waar
we toen terecht zijn gekomen.

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

1977 – wijken voor de woonwijk Stroinkslanden
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Vind een AED bij jou in de buurt en red levens

De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal
In Nederland krijgen elke dag 35 mensen een hartaanval buiten het ziekenhuis. Om dan goed te kunnen helpen, is een AED onmisbaar. Als er sprake is van een
hartstilstand moet je zo snel mogelijk handelen: bel
112, start met reanimatie en zorg dat er zo snel mogelijk een AED (automatische externe defibrillator) wordt
gehaald. Zo vergroot je de overlevingskans van het
slachtoffer en kun je ook blijvende schade voorkomen.
Een automatische externe defibrillator (AED) is een
draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon. Iedere week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans van een slachtoffer neemt toe als binnen
6 minuten wordt gestart met hartmassage en zo snel
mogelijk een AED wordt gebruikt.

Waar hangen de AED’s in jouw buurt?
Mede naar aanleiding van de cursus EHBO in de Helmerhoek kwam de vraag waar de AED’s eigenlijk te
vinden zijn in Enschede Zuid. Wil je weten waar een
AED hangt in jouw omgeving? Gebruik de Rode Kruis
EHBO-app om AED’s bij jou in de buurt te vinden.
De kaartjes onderaan dit artikel komen uit deze app
en geven al een aardig inzicht waar ze hangen. De
EHBO-app is voor iedereen die snel wilt weten hoe je
eerste hulp verleent. Je krijgt instructies over hoe te
handelen in meer dan tachtig veelvoorkomende EHBO-situaties. De app bevat ook gesproken instructies
voor bij bewusteloosheid, hevige bloeding en ernstige
verslikking.

Zet AED’s op de kaart
In geval van nood wil je zo snel mogelijk een AED bij
jou in de buurt vinden. Met de Rode Kruis EHBO app
zie je waar AED’s hangen. Veel AED’s zijn al geregistreerd, maar nog lang niet allemaal. Het verschil tussen groen en oranje op de kaartjes is dat de groene al
gecontroleerd zijn. De oranje kunnen in een gebouw
hangen en het zou kunnen dat ze niet altijd toegankelijk zijn. Daarom is je hulp hard nodig: hoe meer aangemelde AED’s, hoe meer levens worden gered. Check
daarom AED’s in de buurt. Mis je een AED in de app?
Meld deze dan aan via de app. Zo zorgen we met z’n
allen voor een betere inzet van AED’s.

Wijkregisseurs, wie zijn het en wat doen ze?

Stadsdeel Zuid is groen, ruimtelijk en
kent een enorme veelzijdigheid. In de
gevarieerde wijken en buurten wonen
ruim 35.000 inwoners met allerlei achtergronden en nationaliteiten samen,
ieder met hun eigen unieke talent, behoefte en energie. U als bewoner wil
natuurlijk graag in een prettige en veilige woonomgeving leven en daar bovendien wat over te zeggen hebben. In
de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld voldoende speelmogelijkheden
zijn en genoeg parkeerruimte aanwezig
is. Andere voorbeelden zijn goede voorzieningen dichtbij huis en dat er prettige
buren naast u wonen.
Om aan deze wensen te voldoen wordt
er van verschillende mensen iets verwacht, ook van uzelf als buurtbewoner.

Bijvoorbeeld door mee te helpen uw
wijk schoon te houden of als vrijwilliger
op school. De gemeente Enschede,
waaronder Stadsdeelmanagement Zuid
valt, werkt er hard aan om het leven en
werken in de wijken zo aangenaam mogelijk te maken. “Door aan te sluiten bij
de ideeën en initiatieven in de wijken en
buurten geloven we dat we mensen met
elkaar kunnen verbinden en zo actief
kunnen aan de verbetering de onderlinge saamhorigheid in de wijken. Samen met partijen zoals de woningcorporaties, de politie, welzijnsinstellingen
en scholen kunnen we zorgen dat het
Zuiden nog zonniger wordt!” aldus de
gemeente.
In stadsdeel Zuid werkt onder leiding
van stadsdeelmanager Timo Keuken

het team stadsdeelmanagement Zuid
dat een belangrijke verbindende schakel is om deze samenwerking vorm te
geven. “We werken samen met inwoners, ondernemers, partners en instellingen aan leefbare wijken, dorpen en
buurten. In de gezamenlijk met partners
en instellingen opgestelde stadsdeelagenda’s zijn de prioriteiten en de koers
voor de komende jaren bepaald.”

der dan het niveau van het stadsdeel.
Deze investering heeft ertoe geleid dat
onze stadsdeelmanagers zich volledig
kunnen richten op strategie en leidinggeven aan de organisatie van stadsdeelmanagement. De 13 wijkregisseurs
hebben hun kennis en vaardigheden
kunnen versterken en werken inmiddels
zelfstandig op tactisch niveau in één of
meerdere wijken of dorpen.”

Wijkregisseurs
“In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente in de stadsdelen stevig geïnvesteerd in het versterken van de wijkregie en daarmee tegelijkertijd de keuze
gemaakt het aantal stadsdeelmanagers
uiteindelijk terug te brengen naar drie.
De inzet op wijk- en dorpsniveau is voor
onze inwoners namelijk herkenbaar-

Zo hebben de Wesselerbrink, Stroinkslanden en de Helmerhoek nu hun eigen wijkregisseur: Just Boeke voor de
Stroinkslanden, Zarina Dilal voor de
Wesselerbrink en Dennis de Heusden
in de Helmerhoek. Elders in deze krant
stellen zij zich aan u voor.
Bron: website gemeente Enschede

Seniorenbeurs op donderdag 25 april
Het werk van Alifa Welzijn Ouderen is
gericht op het ondersteunen van senioren bij het zo lang mogelijk zelfstandig
wonen en deelnemen in de samenleving. Alifa Welzijn Ouderen levert samen met vrijwilligers een groot aantal
diensten. De meesten kosteloos of tegen kleine vergoeding.
Ons werk is bestemd voor inwoners
van Enschede. Onze diensten vindt u
op www.alifawelzijnouderen.nl

Op donderdag 25 april a.s. vindt voor
de 16e keer de Seniorenbeurs plaats.
Deze beurs wordt eens in de twee jaar
georganiseerd door Alifa Welzijn Ouderen. De Seniorenbeurs wordt bezocht
door ongeveer 4.000 mensen. Iedereen
is van harte welkom in de Diekmanhal
om zich te laten informeren over de vele
activiteiten en voorzieningen voor senioren.
In de Diekmanhal wordt wederom een

gezellige koffiehoek ingericht waar even
uitgerust kan worden en op eigen kosten een kopje koffie met iets lekkers genuttigd kan worden. Daarnaast is er een
ruimte ingericht waar een aantal malen
tijdens deze dag optredens en demonstraties worden verzorgd.
De standhouders zullen de beursbezoekers informeren over hun producten en
diensten. Bij de aanbieders van maaltijden zijn hapjes te proeven en bij veel

stands worden kleine cadeautjes aangeboden. Kortom, voldoende ingrediënten voor een gezellig dagje uit.
Er zijn de hele dag vrijwilligers van het
Rode Kruis aanwezig die beschikbaar
zijn voor de EHBO.
De Seniorenbeurs wordt gehouden in
de Diekmanhal, J.J. van Deinselaan 22,
van 10.00 uur tot 16.00 uur en de toegang is gratis. De organisatie heet alle
belangstellenden van harte welkom!

Activiteitenladder Wijkkamer
Stroinkshuis Weekprogramma

Wij verwelkomen bij SIVE, telkens meer vrouwen op de populaire inspirerende ontmoeting(en). Zij komen af op de aansprekende onderwerpen.
De afgelopen jaren zijn er heel wat inspirerende gastsprekers geweest die
uiteenlopende verhalen vertelden over hun leven, werk en de inspiratie
van waaruit ze handelen.
Voor 2019 hebben we wederom een aantal powervrouwen gevraagd om
ons te inspireren. Op iedere laatste woensdag van de maand kunt u terecht bij SIVE om aan deze inspirerende ontmoetingen mee te doen. De
ontmoetingen zijn per maand om en om in de avond met een hapje en
drankje of in de middag met een overheerlijke lunch.

Maandag t/m vrijdag 10.00 uur tot 16.00 uur
Maandag
11.00 uur tot 12.00 uur	Gezellige koffieochtend en gezelschapsspel
14.00 uur tot 15.45 uur
Sjoelen
Dinsdag
10.30 uur tot 11.30 uur
Geheugentraining
14.00 uur tot 15.45 uur	Gezelschapsspellen (kaarten, rummikub
etc.)
Woensdag
11.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 15.45 uur

Creatieve activiteit
Gezelschapsspel

Donderdag
11.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 15.45 uur

Meer bewegen voor ouderen
Muziekmiddag

Woensdagavond 27 maart Gastspreekster
drs. Nursel Akdeniz

Woensdagavond 27 maart Gastspreekster drs. Nursel Akdeniz
Als Drs. Docent (ortho)pedagogiek
en projectleider at Saxion is Nursel
Akdeniz voor vele studenten al een
inspiratiebron. Ze is in 2017 uitgeroepen tot Comenius docent 2017!
Met haar quote ‘Diversiteit is een
verrijking’ zien we erg uit naar haar
komst. Laat je inspireren op 27
maart door haar gedrevenheid en
doorzettingsvermogen.
Aanvang: 19:30 uur

Vrijdag
11.00 uur tot 12.00 uur
Geheugenspel
14.00 uur tot 15.45 uur	Gezelschapsspel en afsluiting van de week
met muziek

Aanmelden en entree:
Iedere inspirerende ontmoeting vragen we maar 3 euro eigen bijdrage,
daarvoor krijgt u veel inspiratie, fijne ontmoetingen, een hapje en drankje
of lunch.
Graag van tevoren opgeven via info@sive.nl onder vermelding van de inspirerende ontmoetingsdatum dat u wilt komen. We hopen u vaak te mogen verwelkomen.
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 bij u in de brievenbus gooien.
• Wanneer u de krant niet ontvangt kunt een mail sturen naar info@bbproductions.nl.
Of bel naar 074-3030271.
Disclaimer: De redactie heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het
fotomateriaal te achterhalen. Wanneer u opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met
info@bbproductions.nl

Meer informatie of vragen?
Mail gerust, vraag naar de coördinator
Sigrid Binksma, dan helpt zij u graag verder.
053 - 434 74 42
info@sive.nl
www.sive.nl
Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede
Maandag tot en met donderdag van 09.30 tot
16.00 uur. Vrijdag: gesloten
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Hallo, wij zijn de locatiebeheerders
van Prismare, Stroinkshuis en
Lumen en zijn erg benieuwd naar je
mening over jouw en onze wijkvoorziening.
Team Stroinkshuis

Team Lumen

Team Prismare

Prismare, Stroinkshuis en Lumen zijn
ontmoetingsplekken, waar
mensen, verenigingen, organisaties
en bedrijven met allerlei interesses
en verschillende culturen en
achtergronden met elkaar in
contact komen én samenwerken.
Maar is dat ook jouw beeld? Wat
moet anders, wat kan beter en
waar ben je tevreden over.
Prismare, Stroinkshuis en Lumen
willen zo goed mogelijk functioneren
en aansluiten bij de wensen en
behoefte van de wijkbewoners.
Daarom hebben we jouw mening
nodig.

Wil jij ons verder helpen?
Dit kan je doen doormiddel van de
RodeKersen Enquête.
Er zijn twee mogelijkheden:
Wil je de enquête op papier invullen, vraag
dan een papieren enquêteformulier aan bij
de receptie.
Wil je de enquête digitaal invullen, ga
dan naar deze webpagina Prismare.nl /
Stroinkshuis.nl of Lumen.nl
RodeKersen is een reviewsystematiek voor
wijkvoorzieningen in heel Nederland.
RodeKersen enquête laat lokale en landelijke
resultaten zien.
Uiteraard word je op de hoogte gehouden
van de resultaten van de enquête en wat wij
ermee gaan doen.

Wellicht ben je net zo
benieuwd als wij dat zijn.
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’t Helmgras, de houtwerkplaats

De vorige keer hebben we het gehad over hout voor in de kachel.
Deze keer ga ik iets vertellen over
wat er nog meer met hout gebeurt
op ‘t Helmgras. Er is een houtwerkplaats met een draaibank en er worden mooie ‘beelden’ gemaakt. Met
beelden bedoel ik enerzijds producten en anderzijds lijstjes voor werken van anderen of kastjes voor gereedschap.

Richard is elke woensdagochtend
aan het werk in de houtwerkplaats.
Soms in zijn eentje, soms is Gerry er
ook. Richard is medewerker/begeleider, Gerry de leerling. Gerry werkt
daarnaast ook in de tuin. Richard
heeft nog een baan op het Stadskantoor als gegevensbeheerder bij
het GIS. Dat gaat over bodemverontreiniging.
De draaibank wordt gebruikt voor
alles dat rond moet worden. Kaarsenstandaards, schalen, eierdopjes,
enz. Een enkele kapotte tafelpoot
kan er ook gerepareerd worden. Het
is een kleine werkplaats en er wordt
in een fijne sfeer op hobby-achtige
wijze gewerkt. Richard en Gerry
werken graag vanuit zichzelf maar
klusjes op ‘t Helmgras worden ook
gedaan. Betimmeren van het etsenhok, het maken van een bijenhuis
en producten voor in de winkel.
De winkel is open elke maandag tot
en met donderdag van 9.00 uur tot
16.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot
12.00 uur.

Creatief met Til, handwerken op
dinsdag en donderdagochtend

Al vanaf februari 2013 is er Creatief
met Til in ‘t Stroinkshuis. De dinsdagochtend zit vol. Om iedereen te
kunnen helpen is er een maximum
aantal deelnemers van 10 ingesteld.
Wij zijn er op donderdagochtend en
worden van harte welkom geheten
door Til, Bea, Annie1, Annie2, Mini
en Adri. Deze weken zijn ze kaarten
aan het maken. Er is karton, er zijn
plaatjes om te knippen, er is borduurgaren, scharen, plakband en
wat je al niet meer nodig hebt om
een mooie kaart te maken voor een
bijzondere gelegenheid.

De handwerkclub heeft een eigen
kast voor alle spulletjes. Per seizoen wordt er van alles gemaakt;
paasmandjes, doosjes, vogelkooitjes, tissuehuisjes, kerstboompjes,
kerstversiering of kerstklokjes.
Elke week vertelt Mini, die aan het
hoofd van de tafel zit omdat ze dan
goed overzicht heeft, een raadsel
of een mopje. Deze week: “Het is
5 meter breed en 3 meter lang en
als er een drup regen valt is het vol?
Het antwoord: de bouwkeet van de
gemeente.”

Til was deze week jarig en krijgt een bloemetje van de deelnemers

U kunt dan ook terecht voor tuinplanten, openhaardhout, perkgoed
en kerstbomen. Die laatste twee in
het juiste seizoen ook op zaterdag.
U vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75, u kunt bellen met 0534781505 of mailen met hethelmgras@hetnet.nl

Night@bieb: Overnachten in de bieb!
Een bijzondere ervaring

Palmpaasstokken maken op de
Kinderboerderij De Wesseler
Op woensdag 10 april 2019 van 14:30
tot 15:30 uur gaan wij bij kinderboerderij de Wesseler weer palmpaasstokken
maken. Als de stokken eenmaal zijn gemaakt, gaan wij met alle kinderen eieren
zoeken in het park. De kinderen kunnen
hierbij prijzen winnen. Ook is er voor ieder kind een kleine verrassing. Dit alles

is gratis en is voor kinderen van 4 t/m
12 jaar. Kinderen in de leeftijd van 4 t/m
6 jaar dienen uiteraard met begeleiding
te komen.
Groetjes, Job en Ineke
Voor vragen graag bellen naar
053-4770723

Op zaterdag 6 april as. kunnen volwassenen en kinderen tijdens de Night@
bieb op de eerste etage van de Centrale Bibliotheek, tussen de boekenschappen, in 2 persoons tentjes overnachten. Van 21.00 uur – 02.00 uur is er dan
van alles te doen in de bibliotheek. Op
zondagochtend om 9.30 uur staat er
bij Stoet een overheerlijk ontbijt klaar.
Voor het gehele programma betaal je €
27,50 inclusief ontbijt en gebruik van 2
persoonstent. Kinderen betalen € 10,-.
Er is ruimte voor zo’n 60 mensen. Kinderen onder de acht jaar kunnen alleen
deelnemen als zij worden begeleid door
een ouder. Voor de overnachting dien
je zelf een luchtbed of een matje en
een slaapzak mee te nemen. De zaal
is open om 20.00 uur. Deelnemers kunnen tot 21.00 uur binnenkomen.

Programma
Tijdens de Night@bieb is er een lanparty, een bioscoop, volop muziek in
diverse genres, treden de Die-dichters
op, kun je tenen laten lezen en wordt
er het een en ander verteld over je persoonlijkheid, is er een lezing over hoe je
naar je innerlijke stem kunt leren luisteren en vertelt Daniëlle Nijhuis je het een
en ander over je persoonlijkheid.
Ouders kunnen deelnemen aan yoga
op muziek later op de avond. Voor
kinderen is er een echter verhalenverstelster, Helene Huizinga (Zuleika) die
je meeneemt in mooie verhalen, is er
een graffiti- en een rapworkshop en is
er een spannende speurtocht door de
donkere bibliotheek. Kinderen kunnen
ook meedoen met de lezing van Daniëlle Nijhuis.

FYSIOHOLLAND

Gezond
& Actief
Al bekend met Gezond & Actief
bij FysioHolland?
Kom nu 1 maand gratis sporten bij één van
onze bewegingsspecialisten en werk samen
met hen aan een gezonde en actieve leefstijl!

FysioHolland Twente
Geessinkbrink 7
7544 CW Enschede
T 053 477 32 44
twente@fysioholland.nl
fysioholland.nl


Tegen inlevering van deze advertentie
sport u 1 maand gratis bij FysioHolland.*
* Actie niet geldig voor bestaande leden.

Financieel/fiscaal spreekuur
HSE 42 - 45 CM
elektrische heggenschaar
van € 129,voor

€ 99,-

RLE 240
elektrische
verticuteermachine
van € 199,voor

€ 179,-

WWW.BENVANHETMOS.NL

CASH
BACK
AC
OP 2de

CU*

Stihl
AccuSysteem

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

RT 5097
benzinemaaier
van € 3.499voor

€ 2.999,-

Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk
Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

TWENRENO Traprenovatie

77652.pdf 1

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

Dé trapspecialist in de regio!

van WEB tot DRUK van IDD tot UITVOERING

Jouw horeca drukwerk online bestellen (of een mooie krant als deze) en net als
door de drukker ‘om de hoek’ met liefde voor het vak gedrukt.
Zonder moeite, zo geregeld bij www.online.vandedrukkerij.nl
En als je wilt ook nog eens de persoonlijke klantenservice.
R Uitstekende kwaliteit

R Voordelig

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
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Kaliber Korenfestival tijdens de Culturele zondag in Enschede
Op zondag 31 maart is het korenfestival weer in Enschede! Dit jaar vindt het
plaats tijdens de Culturele zondag. Een
super gezellige dag die je niet wilt missen.

Eddy Grovell,
kandidaat in The Voice Senior

Iedereen is welkom om te komen luisteren en/of mee te doen aan de workshop
‘Zang & Body percussie’ door Eddy
Grovell. Je kent hem misschien wel;
hij heeft namelijk meegedaan aan The
Voice Senior! Naast dat hij waanzinnig
kan zingen met zijn warme, diepe stem,
is hij eigenlijk percussionist. Zo heeft hij
gewerkt voor Marco Borsato, Gerard Joling, Andre Hazes sr. en Lee Towers. En
nu kun jij een workshop van hem volgen!

De workshop vindt plaats van 13:30 –
15:00 uur en is voor iedereen beschikbaar. Maar let op: vol = vol!
Kosten zijn 5 euro, maar als je al in een
koor zingt bij Kaliber is dit helemaal gratis. De kosten zijn incl. het gezamenlijke
optreden als gevolg van de workshop.
Deze start om 15:30 uur op het podium
op het Willem Wilminkplein. Meld je aan
via onze website: www.kaliberkunstenschool.nl/korenfestival.
Naast deze gave workshop zullen ook
alle volwassenenkoren van Kaliber zich
laten horen! Uit de hele regio komen de
koren samen in Enschede. Een uniek
moment, want dat zijn zo’n 120 koorleden bij elkaar. Alle koren verzorgen een

Leendert Vriel Enschede
Haaksbergen start met
nieuwe lotgenotengroep
Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen
start in het voorjaar met een nieuwe ‘lotgenotengroep’ voor mensen met partnerverlies.
Vanaf 1980 is ervaren dat mensen er veel aan
hebben om met lotgenoten over hun verlies te
praten. De onderlinge herkenning geeft veel
steun. De deelnemers aan zo’n gespreksgroep,
meestal zes tot acht personen, hebben allemaal
een groot en vergelijkbaar verlies geleden. ‘In
de groep, die meestal tien keer bij elkaar komt,
wordt gesproken over dit grote verlies. Over hoe
je ermee om gaat en hoe je de draad van het
leven weer oppakt’, legt coördinator rouwbegeleiding Joke ter Braak van de stichting uit. “De
kracht zit in het gegeven wat je elkaar als mens,
met intens verdriet en een groot gemis, te bieden
hebt. Je begrijpt elkaar en neemt tijd voor elkaar.
Iedere deelnemer krijgt steun en geeft steun”.
De gespreksgroep wordt begeleid door hiervoor
geschoolde vrijwilligers die zelf ooit een ingrij-

pend verlies hebben meegemaakt. Uit eigen
ervaring weten zij wat het is om hier doorheen
te komen. Ter Braak: “Het zijn mensen met een
groot inlevingsvermogen, die kennis hebben van
de thematiek en leiding kunnen geven aan een
groep. Zij benaderen iedereen op een gelijkwaardige en respectvolle manier”.
Belangstellenden voor een gespreksgroep, kunnen daarvoor dus terecht bij de Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen. De coördinator van de rouwbegeleiding maakt een afspraak
voor een kennismakingsbezoek.
Aan deelneming aan een gespreksgroep zijn
geen kosten verbonden.
Voor informatie en aanvragen:
telefoon 06 53 248 988.
U kunt ook kijken op onze website:
www.leendertvriel.nl of reageren via het e-mailadres: enschede@leendertvriel.nl

optreden op het Willem Wilminkplein.
De deelnemende koren zijn:
• Noon time Singers uit Almelo, onder
leiding van Marion Weernink
•
Pop2Go uit Enschede, onder leiding
van Diane Ranselaar
• Raise your voice uit Oldenzaal, onder
leiding van Nadine Braam
• What’s New uit Almelo, onder leiding
van Martijn Bakker
• Voices in Pop uit Bornerbroek, onder
leiding van Marjolein Maandag
•
Multiple-Voices uit Enschede, onder
leiding van Anouk Snellink
Meer informatie via www.kaliberkunstenschool.nl of 088-4868700.

Volwassenenkoor Pop2Go
zoekt nieuwe alten
Pop2Go is het volwassenenkoor van Kaliber Kunstenschool. Het koor bestaat uit
zo’n 20 enthousiaste vrouwen
die elke week, onder leiding
van Diane Ranselaar, de mooiste popsongs en gospels zingen. Van ingetogen ballads als
Change will come, tot het swingende Ain’t no mountain high
enough. Van klassiekers van
Queen en Michael Jackson, tot
hedendaagse liedjes van P!nk
en Coldplay Er wordt ook gewerkt aan diverse zangtechnieken en meerstemmig zingen.
Het koor is nu op zoek naar

nieuwe alten! Lijkt het je leuk
om in dit pop / gospelkoor mee
te zingen en ben je 21 jaar of
ouder? Dan kun je langskomen
op maandagavond van 19:00 –
20:30 uur aan het Willem Wilminkplein in Enschede. Je kunt
altijd een repetitie bijwonen,
daarvoor hoef je je nog niet
aan te melden. Wel is het fijn
als je van te voren even mailt
of belt naar onze Klantenservice, zodat we weten dat je
langs komt. Dit kan via info@
kaliberkunstenschool.nl of via
088-4868700.

Collecteweek ZOA: vrijwilligers in actie voor slachtoffers van oorlogen en rampen

Autisme werkt!
Van 1 tot en met 7 april a.s. is het Autismeweek.
In het kader hiervan is er op 2 april a.s. bij Mediant GGZ in het Helmertheater aan de Broekheurnering 1050 in Enschede een informatieavond met als thema: Autisme werkt. Een ode
aan de passie en de sterke eigenschappen van
mensen met autisme. Aanmelden kan via
aanmelden@mediant.nl
Het thema van de NVA Autismeweek 2019 is
Autisme werkt!
Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een bedrijf, een belangrijke grondstof voor
innovatie. Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen, zoals oog
voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij

vaak waardevolle
‘speciale interesses’, onderwerpen
waar zij álles van
weten. Daarnaast
is een divers werknemersbestand een uiting
van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’
steeds vaker één van de selectiecriteria voor
aanbestedende partijen. Maar werknemers met
autisme leveren ook op een andere manier voordeel op: bedrijven waar openlijk gesproken kan
worden over beperkingen, kennen een betere
werksfeer. Dit heeft minder verzuim door stress
en ziekte tot gevolg. Bovendien stimuleert openheid over zaken die niet zo makkelijk gaan alle
werknemers om na te denken over hoe zij optimaal kunnen presteren.

Belastingspreekuur in de bieb
Iedereen die vragen heeft over de belastingaangifte of hulp zoekt bij het invullen kan vanaf
maandag 4 maart t/m 27 mei elke maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur terecht bij het gratis
belastingspreekuur in de bieb. Het belastingspreekuur is alleen te bezoeken op afspraak.
Aanmelden via 053-4804804. Neem (indien mogelijk) uw DigiD of machtigingscode mee.
Voor mensen die zelfstandig aangifte willen doen
is er een gratis computer beschikbaar met printfaciliteiten. Dit is mogelijk in alle vestigingen,
behalve in Bibliotheek Prismare en Bibliotheek
Lonneker.

In de week van 25 tot en met 30 maart collecteren vrijwilligers
in Enschede-Zuid voor stichting ZOA. De hulporganisatie vraagt
aandacht voor de ruim 68 miljoen mensen die momenteel op
de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De
opbrengst van de collecte wordt gebruikt om deze mensen te
ondersteunen met noodhulp en hen te helpen een nieuwe start
te maken. Sommige vrijwilligers gaan met de nieuwe digitale collectebus op pad. U kunt bij deze collectanten veilig en anoniem
pinnen of contactloos betalen.
Hulp ter plekke
Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden
mensen. De medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke of in
een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen
totdat de mensen weer op eigen kracht verder kunnen.’
Donatie per SMS
Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen
en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. De collectanten
hopen dan ook u aan de deur te ontmoeten. Heeft u geen geld in
huis, of loopt u de collectant mis? Dan kunt u ook doneren door
‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig € 1,50).

Wesseler-nering 8 • 7544JA Enschede
(053) 750 25 50 • info@sandersvers.nl

Knip uit en
lever in!
GRATIS 100 gram

boterhamworst bij
aankoop van
200 gram vleeswaren*
deze bon staat in de EZN/SL

*Alleen bij inlevering van deze bon, één klant per bon.
Geldig tot 20 april.

Wielerclinic met Tom Veelers
Persbericht

www.ewv-hetoosten.nl

Dit voorjaar kunnen zowel vrouwen als mannen, beginnelingen en iets gevorderden, een professionele
wielerclinic volgen bij wielervereniging EWV Het Oosten. Belangstellende wielrenliefhebbers zijn eind maart
en in april (op de zaterdagochtend) van harte welkom bij het clubhuis van EWV Het Oosten aan de
Geessinkweg 148a in Enschede waar de start van de wielerclinic is.
Wanneer?
Op zaterdag 30 maart start de eerste wielrenclinic met Tom Veelers en Maarten Nijland van Bikechallenge.
Tom Veelers is ex-beroepswielrenner en ex-ploegleider van team Sunweb. Maarten Nijland is ex-beroepsrenner
veldrijder en huidig Nederlands kampioen veldrijden masters 40+. De wielerclinic start om 10.00 uur en duurt
tot 13.00 uur.
De daarop volgende drie wielerclinics zijn op de zaterdagochtenden 6, 13 en 20 april, onder leiding van ervaren
wegkapiteins van EWV Het Oosten. Deze wielerclinics starten ook om 10.00 uur en duren tot 12.00 uur.
Vanaf 9.30 uur is de inloop en staat de koffie klaar in het clubhuis.
Voor wie?
De wielerclinic richt zich op beginnende en iets gevorderde toerfietsers/wielrenners die in groepsverband
nader kennis willen maken met wielersport. Deelnemers kunnen daarna een maand lang gratis meefietsen met
één van de fietsgroepen van EWV Het Oosten. Bevalt het? Dan kun je daarna natuurlijk officieel lid worden van
de vereniging. Een lidmaatschap bij een wielervereniging heeft vele voordelen, zoals een NTFUfietsverzekering.
Wat leer je?
Onder leiding van Tom Veelers, Maarten Nijland en wegkapiteins van EW Het Oosten leer je de
basisvaardigheden, de techniek van wielrenfietsen en hoe je veilig in een groep fietst. Daarnaast wordt er aan
de conditie gewerkt.

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?

Waarom mij als persoonlijke
voedingscoach?

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

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

Behaalde resultaten

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.
Meer weten?

Wat heb je nodig?
Een wielrenfiets die technisch in orde is. Het is belangrijk dat de remmen en het schakelmateriaal goed
functioneren. Tijdens de wielerclinic is het dragen van een fietshelm verplicht. Verder is een reserve
binnenband in geval van pech onderweg handig om bij je te hebben.
Aanmelden?
Heb je interesse om deel te nemen? De wielerclinic kost €10,- per deelnemer en is gratis als je daarna besluit
om lid te worden van EWV Het Oosten. Inschrijven kan tot 25 maart 2019 via het aanmeldingsformulier op de
website van EWV Het Oosten www.ewv-hetoosten.nl Er is plaats voor 20 deelnemers, meld je dus snel aan!
Einde persbericht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boekelose Stoomblekerij 172
www.jessicavanraalte.nl

Bel mij nu

(06) 22 85 31 92
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Voor de gelukkige, lekker etende,
afslankende vrouw
Hoe staat het met jouw goede voornemens? Je kent dat wel. Vol enthousiasme vertelde jij dat jij nu echt
die paar kilo kwijt zou raken. Dit jaar
zou jij slagen! Inmiddels zakt de
moed jou in de schoenen. Gewichtsconsulent Jessica van Raalte geeft
jou de kans wel gelukkig op 2019 terug te kijken. Ze roept op tot verandering van jouw leefstijl. Voornamelijk te kiezen voor wat echt belangrijk
is in jouw leven. Hoeveel er ook gebeurt op een dag en in een jaar. Geniet samen, neem de tijd voor elkaar
en deel een gezonde maaltijd.
Doen wat goed is voor jezelf
Tegenwoordig is iedereen vaak
‘druk, druk, druk’. Het is fijn om dan
een stok achter de deur te hebben.
Jij leert zo hoe jij langdurig die vitalere keuzes maakt. Gewichtsconsulent Jessica van Raalte: “Inmiddels
zit je wellicht vol frustratie omdat het
weer niet gelukt is om af te vallen.”
Positief
Zet die frustratie dan om naar positieve gedachten en slimme keuzes.
Elke keer opnieuw jezelf een gezondere leefstijl aanleren. Zorg dat je
de basis op orde hebt en krijg dat
in je systeem. “Als ik het kan, dan
kan jij het al helemaal”. Houd er dan
wel rekening mee dat je van afvallen
niet direct gelukkiger wordt.
“Cliënten vertelden mij dat als ze
maar eenmaal een strak lichaam
hebben, ze dan gelukkig zijn. Toen
dacht ik, ja, is dat dan zo? Voel ik
mij eigenlijk wel gelukkig? Afgelopen jaar ben ik zelf ruim 6 kilo kwijtgeraakt. Me gelukkig voelen, is ook
voor mij ook een werkwoord”, zo
vertelt Jessica.
Ze volgde een cursus over welzijn
en geluk bij een gerenommeerde
universiteit. Jessica vertelt graag
hoe jij dat in je eigen leven inbouwt.
Jouw zelfbeeld is zeker ook van
invloed
Onze omgeving is ingericht op het
laten zien succesverhalen. Kies voor

jezelf en wat je echt belangrijk vindt.
“Mensen stil laten staan bij waar het
volgens mij werkelijk om gaat. Ondanks die overvolle agenda. Samen
genieten van een gezonde maaltijd
in een ontspannen sfeer. Doen wat
goed is voor jezelf en je gezin. Waarbij relativeren en kunnen lachen om
dagelijkse dingen belangrijker zijn
dan het perfecte plaatje”. Jessica
van Raalte wilde het liefst nog twee
kilo extra kwijt. Zij zegt: “Ook voor
mij betekent het leren accepteren
wat een gezond gewicht is voor mij.
Houd liever van jezelf dan dat je het
gewicht op de weegschaal jouw geluk laat bepalen.”
Jessica van Raalte laat mensen
graag zien hoe ze met kleine aanpassingen gezond kunnen eten.

De Buurtbus

In Enschede Zuid rijdt al jaren de buurtbus die de verbinding onderhoudt
tussen Wesselerbrink en Stroinkslanden. De buslijn is in 1998 begonnen
omdat de stadsbus met deze verbinding was gestopt. Er hebben toen een
aantal mensen het initiatief genomen om het project buurtbus te beginnen.
Er bleek behoefte aan te bestaan, momenteel maken jaarlijks 12.000 mensen gebruik van deze bus. Iedereen kan gebruik maken van deze bus. Ook
de senioren maken hier dankbaar gebruik van zodat zij zelfstandig kunnen
reizen en niet afhankelijk zijn van kinderen of buren.
De buurtbus wordt gerund door vrijwilligers die moeten voldoen aan de volgende eisen, rijbewijs B en jonger dan 76 jaar. Verder worden er cursussen
georganiseerd bijvoorbeeld reanimatie met A.E.D. Ook moeten ze medisch
goedgekeurd zijn door een onafhankelijke arts en een rijproef afleggen.
De bus rijdt van maandag tot zaterdag van 8.30 uur tot 17.30 uur.
In een buurtbus mogen maximaal acht reizigers meereizen. Staanplaatsen
zijn er niet. Binnenkort krijgt de buurtbus Zuid een nieuwe bus. Deze bus is
voorzien van dezelfde apparatuur als in de stadsbus. Dat betekent dat vanaf
dat moment niet meer met geld betaald kan worden. Er kan uitsluitend met
OV-kaart of pinpas betaald worden.
Kijk voor meer informatie op www.twents.nl.

Speciaal aanbod
Via https://www.facebook.com/vanraalte/ en www.jessicavanraalte.nl
deelt Jessica regelmatig tips over
gezonde voeding, positieve gedachten, leefstijl en persoonlijke verhalen. Daarnaast heeft de gewichtsconsulent de komende periode een
speciaal aanbod. Kies voor Vitale
Start of Vitaal de Luxe.
Met de Vitale Start val je af onder
begeleiding. Je krijgt tips over gezonde en lekkere maaltijden. Ook
leer je hoe je je gelukkiger voelt.
Met Vitaal de Luxe heb je extra uitgebreide weegmomenten. Je krijgt
een luxe werkboek. Daarbovenop
mag je appen tijdens uitdagende
momenten.
Maak gratis kennis met Jessica
Je hebt haar wellicht gespot op de
Margriet Winterfair. De overkoepelende Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland nam
daaraan deel. Ze is eind mei 2019
ook te vinden op de Libelle Zomerweek. Maak vrijblijvend kennis met
Jessica. Zet die stap en word een
gelukkige, lekker etende, afslankende vrouw! Jessica is te bereiken via
www.jessicavanraalte.nl/contact.

Oude nesten eikenprocessierups
kunnen nog steeds overlast geven

De overlastperiode van de eikenprocessierups (mei, juni, juli) is nog niet
begonnen. Toch kunnen oude achtergebleven nesten nog voor overlast zorgen. De gemeente vindt ondanks het beperkte aantal meldingen (zo’n 25
vanaf augustus 2018 tot nu) het belangrijk u toch goed te informeren, omdat
u in deze maanden mogelijk minder rekening houdt met overlast van de
eikenprocessierups. Daarom vraagt zij u in de buurt van eikenbomen altijd
alert te blijven. Ook met het uitlaten van uw huisdier.
Oude nesten bevatten nog brandharen
De oude nesten van de eikenprocessierups bevatten vaak nog vervellingen
en brandharen van de rupsen. De brandharen in deze nesten kunnen nog
lange tijd actief blijven, ook al zijn de rupsen al lang uit het nest vertrokken Hierdoor kunnen deze oude ingedroogde nesten ook nog steeds voor
overlast bij u of uw huisdier zorgen. Blijf daarom altijd alert in de buurt van
eikenbomen.
Oude nesten herkennen
De oude eikenprocessierupsnesten zijn vaak rond of meer afgeplat van
vorm, donkerbruin tot bijna zwart en wat ingedroogd. Ze plakken vaak tegen de bruine bast van de eikenboom. Hierdoor vallen ze niet goed op. In
sommige gevallen bijvoorbeeld bij harde wind kunnen de oude nesten uit
de boom waaien, waardoor ze op de grond terecht komen. Mogelijk is er
deze winter wat meer overlast te verwachten dan voorgaande jaren, door
het grote aantal eikenprocessierupsen in het afgelopen jaar. De gemeente
heeft op dit moment nog maar enkele meldingen ontvangen, maar vindt het
belangrijk u zorgvuldig te informeren.
Alleen onveilige situaties melden
Komt u een oud uitgewaaid nest tegen in de openbare ruimte? Raakt u deze
dan nooit zelf aan. Als het om een echt onveilige situatie gaat kunt u dit melden bij de gemeente, die het nest dan weghaalt. Voorbeelden van mogelijk
onveilige situaties zijn een uitgewaaid nest bij een speelplek, op een (drukbezocht) fiets- of voetpad, bij een school of bij een hondenrenveld. Andere
gevallen hoeft u niet te melden. Een melding openbare ruimte kun u doen
via: www.enschede.nl/meldingopenbareruimte
Meer informatie:
Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op:
www.enschede.nl/eikenprocessierups

Project Helpende Hand:
Kadera Aanpak Huiselijk
Geweld start project met vrijwilligers in Zwolle en Enschede
In 2019 is Kadera gestart
met het werven van vrijwilligers om hulp te bieden
aan slachtoffers van huiselijk geweld, in de opvang
in Enschede en Zwolle en
bij cliënten thuis. Vrijwilligers zullen leuke activiteiten gaan ondernemen met de mannen, vrouwen en kinderen in de
opvang en zullen bijstaan met praktische zaken, zoals budgetteren,
doktersbezoeken, wegwijs vinden in de buurt en tolken. Vooral ook de
kinderen hebben een maatje nodig, iemand die speciaal aandacht aan
hen besteedt.
Kadera: Opvang en begeleiding van slachtoffers huiselijk geweld
Bij Kadera Aanpak Huiselijk Geweld wordt hulp geboden aan mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld.
We bieden hulp bij mensen thuis of op onze opvanglocaties in Zwolle
en Enschede. Mensen die bij Kadera verblijven kunnen in de opvang
gebruik maken van allerlei vormen van begeleiding. Naast individuele begeleidingsgesprekken zijn er ook cursussen en bijeenkomsten.
Samen met de casemanager bepaalt de cliënt de doelen waar hij of
zij aan wil werken. Verder is er hulp om financieel weer zelfstandig te
worden. Met de methodiek Krachtwerk begeleiden wij cliënten naar
een leven waarin veiligheid voorop staat, zonder geweld. Hierbij richten wij ons op wat de persoon kan en niet op wat hij of zij niet kan. Wij
helpen de persoon zijn of haar eigen krachten te zien en te gebruiken.
De cliënt heeft in het proces de regie in handen.
Bij Kadera werken deskundige professionals uit verschillende disciplines. Deze hulpverleners begeleiden cliënten in hun herstelproces
en richting zelfstandigheid. Daarnaast wil Kadera vrijwilligers inzetten,
die samen met onze cliënten en/of hun kinderen gaan werken aan
praktische vaardigheden en het opbouwen van een sociaal netwerk.
We zijn dus op zoek naar fijne vrijwilligers, die zich voor langere tijd
een paar uur per week of maand willen inzetten voor mensen die met
huiselijk geweld te maken hebben gehad.
Huiselijk geweld in Nederland
Huiselijk geweld is in Nederland nog altijd een groot en veelvoorkomend probleem. Maar liefst 5,5% van de Nederlanders boven de 18
jaar is in de afgelopen 5 jaar slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Bij kinderen onder de 18 jaar komen daar jaarlijks nog 100.000
slachtoffers bij. Dit geweld heeft heftige en langdurige gevolgen. Het
is dan ook van belang dat de juiste hulp snel geboden wordt. Bij het
herstelproces na huiselijk geweld, is het belangrijk om weer een sociaal netwerk op te bouwen en de regie terug te winnen over het eigen leven. Hierbij hoort ook dat deze mensen zo veel mogelijk hun
zelfstandigheid terugkrijgen, ook wanneer ze in de opvang verblijven.
Vrijwilligers kunnen een bijdrage bieden aan het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid en kunnen een luisterend oor bieden.
Ook kunnen vrijwilligers een maatje zijn voor de kinderen. Zij hebben
het nodig dat er ook iemand speciaal is voor hen, om ze door deze
moeilijke tijd heen te helpen.
Aanmelden voor vrijwilligerswerk
Mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk bij Kadera, kunnen contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Marjolein Wartena,
door te mailen naar mwartena@kadera.nl of door te bellen naar 0616947086.

Kunst in Enschede Zuid:
Niels Holgersson

Dit beeld is geïnspireerd op het boek ’Niels Holgersson’ van Selma Lagerlöf.
In dit boek vliegt de hoofdpersoon, Niels Holgersson, gezeten op Maarten de
Ganzerik over heel Zweden en beleeft verschillende avonturen. Hier is de specialiteit van Gooitzen de Jong, het weergeven van ineengestrengelde of nauw
samenhangende figuren goed te zien. Het is niet zijn enige beeld dat op een
sprookje is gebaseerd: in de Johan Wagenaarstraat is het reliëf ’Roodkapje’ te
zien. Gooitzen de Jong is enige jaren stadsbeeldhouwer van de stad Enschede
geweest. Hij heeft er tot zijn dood gewoond en gewerkt. Dit beeld is gemaakt
van brons.
Locatie: Runenberghoek, ter hoogte van de Ravenhorsthoek
Bron: www.kunstnonstop.nl

Gezocht: 
Beheerder en coördinator
voor De Helmer
In de Helmerhoek is een bescheiden wijkcentrum, De Helmer, beschikbaar
voor activiteiten van en met de bewoners.
De Helmer is een ruimte van 150 m2, met een kleine bar en alle noodzakelijke voorzieningen, op de 1e verdieping van het gezondheidscentrum, direct
achter het winkelcentrum. Deze ruimte staat de gehele week tot onze beschikking als bewoners, waarvoor wij als bewonersinitiatief zorgen.
Eind 2018 vinden in de Helmer de volgende activiteiten plaats:
(lijst elders in Om de hoek gekeken)
Kortom, er is nog voldoende tijd en ruimte voor nieuwe activiteiten.
De huidige activiteiten worden door diverse vrijwilligers uitgevoerd en begeleid, en de ruimte wordt regelmatig schoon gemaakt.
Om het gebruik van de ruimte netjes te laten verlopen zijn wij op zoek naar
een vrijwilliger/meerdere vrijwillligers als beheerder voor deze ruimte.
Dit omvat de volgende taken:
- Sleutelbeheer
- Regelmatig contact met de gebruikers
- Coördineren van de vrijwilligers voor de verschillende activiteiten
- Toezien op het gebruik van de Helmer en de schoonmaak
- Beheer van de kas
- Inkoop van etenswaren en drank (vooral non-alcoholisch)
- Geïnteresseerden informeren over de beschikbaarheid van De Helmer
- Contact met de verhuurder m.b.t. reparaties etc.
- Contact met het bestuur van het bewonersinitiatief
Als beheerder staat u letterlijk en figuurlijk midden in de wijk en tussen de
bewoners. Het is niet noodzakelijk dat de beheerder altijd aanwezig is bij alle
activiteiten.
Als u geïnteresseerd bent om de Helmer voor en met ons te beheren, dan
horen wij dat graag en kunt u contact opnemen met de voorzitter van het
bewonersinitiatief, Jeroen van de Lagemaat, bel met 06 53168091 of mail
naar j.vandelagemaat@home.nl.
Als u geïnteresseerd bent om aan activiteiten deel te nemen, neem contact
op of kom langs!
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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
HUISARTSEN
• Huispraktijk de Roo
Veldhoflanden 87
Tel. 053 4768992
• J.G. Knobben
Veldhoflanden 93
Tel. 053 4773881
• Huisartsenpraktijk Saado
Veldhoflanden 88
Tel. 053 4763643

Nieuw in Benu Apotheek Stroinkslanden:
De Kijksluiter
Vanaf maart kan Benu Apotheek Stroinkslanden u de Kijksluiter aanbieden bij uw medicatie, een animatie (filmpje) met uitleg over uw
medicijn.

dicijn is voorgeschreven. Bovendien is Kijksluiter beschikbaar in verschillende talen, te weten
Nederlands (inclusief ondertiteling), Engels,
Turks en Arabisch.

Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer
5.000 videoanimaties, waarin de belangrijkste
informatie uit de bijsluiter van een medicijn in
begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. Kijksluiter is inhoudelijk volledig gebaseerd op de
bijsluiter, maar vervangt deze niet.

Het gebruik van de Kijksluiter is voor onze patiënten gratis.

Kijksluiter is bedoeld om thuis in alle rust te
bekijken, eventueel samen met een familielid
of mantelzorger. Kijksluiter geeft antwoord op
vragen zoals: waarvoor wordt het medicijn gebruikt, wat kan ik er van verwachten en waar
moet ik op letten? Kijksluiter is afgestemd op
geslacht, leeftijd en de reden waarvoor het me-

Vanaf half maart zult u bij elk nieuw middel een
kijksluiterlink in uw emailadres ontvangen (mits
u dat aan ons heeft doorgegeven). Door op de
link te klikken gaat u naar de website om de
kijksluiter te bekijken.
Wilt u een kijksluiter ontvangen van uw huidige medicatie? Vraag ernaar in de apotheek
of stuur een aanvraag per email naar info@
stroinkslandenapotheek.nl

PRIKPOSTEN
• Prikpost Medlon Broekheurnerborch
Rechterveldbrink 1
Tel. 088 4633566
TANDARTSEN
• Tandartspraktijk SB Brager BV
Veldhoflanden 89-91
Tel. 053 4768191
APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577
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
DIERENARTS
• Dierenartsen Frowijn en Vermeulen
Zunabrink 202
Tel. 053 4780520
Vereniging van Advies Associés
Wolferlanden 32

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

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

Colofon

De wijkkrant verschijnt elke derde hele
week van de maand, in een oplage van
5000
Uitgave:
Uitgever, hoofdredactie, interviews en
advertenties: Bert Bennink, tel. 06 26 90
05 87, info@bbproductions.nl
Vormgeving, interviews en advertenties: 
Jet Broekstra

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Jet
Broekstra
Afhaalpunten wijkkranten:
Wijkcentrum ‘t Stroink, WC Stroinkslanden, Primera, Servicecentrum Zuid,
Klachten betreffende verspreiding:
Twente Huis aan Huis via telefoon: 0743030271 of email: contact@brinkpraat.nl
o.v.v. straat en huisnummer

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 10 april 2019
De volgende krant verschijnt op:
donderdag 25 april 2019
Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl
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Vernieuwde Etos in winkelcentrum Het
Stroink, modern en ruim
Het ondernemersechtpaar Anita en Henk Salomons hebben hun Etos in het Enschedese winkelcentrum Het Stroink flink verbouwd. Alles ziet er licht, fris en eigentijds uit. Er is nu ook een prachtige beautyafdeling waar je altijd inspiratie kunt vinden. Klanten zijn van harte welkom om de vernieuwde winkel te bezoeken. “Sinds
woensdag 20 maart om 9.00 uur zijn we weer open”, zegt Henk Salomons. “De
eerste 50 klanten kregen een leuke goodybag!”
Ook geeft de winkel zolang de voorraad strekt bij besteding van 5 euro een gezondheids- of verzorgingsproduct van het Etos eigen merk weg, en bij 15 euro een big
shopper. Op zaterdag 23 maart wordt het bij Etos Stroink extra gezellig. Dan is er
een visagist aanwezig. Wie wil, kan gratis een persoonlijk advies en een make-over
krijgen.
Allerlaatste concept
Anita en Henk Salomons hebben hun Etos al sinds 1996. Ze kennen daardoor Het
Stroink en de klanten goed. “Onze winkel staat bekend om de gemoedelijke sfeer.
Die hebben we dus gewoon meegenomen”, vertelt Anita Salomons. “Medewerkers
hebben tijd en aandacht voor de klant. Het is bij ons gezellig. Dat is uiteraard altijd belangrijk, maar nu nog prettiger omdat het totale winkelcentrum momenteel
wordt verbouwd.” De vernieuwde Etos heeft nu een rechthoekige vorm. Hierdoor
kon het allerlaatste concept worden toegepast. Het is binnenin weliswaar kleiner,
maar dat merk je amper. Door een slimme indeling heeft de Etos ruim opgezette
en overzichtelijk ingerichte afdelingen. “Neem bijvoorbeeld de health-afdeling. Je
ziet in één oogopslag waar iets staat. Je vindt er onder andere ook meer vitamines
en voedingssupplementen. Elke dag is er een drogist of een assistent-drogist aanwezig. Klanten kunnen dus altijd rekenen op een deskundig advies.” Etos Stroink
heeft voor elke portemonnee een uitgebreide keuze op het gebied van gezondheid,
beauty en dagelijkse verzorging. Ook zijn er leuke cadeau-artikelen.

- vervolg van pagina 1 indicatie van de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) of de WLZ (Wet Langdurige Zorg) kunnen ook hier naartoe worden begeleid, waarbij vervoer inbegrepen
is. Verder zijn er van TMZ de zorgbemiddelaar, de wijkverpleging en de casemanager dementie die geïnteresseerden kunnen begeleiden naar de dagbesteding.
Via verpleegkundigen van de Posten of de praktijkondersteuner van de huisarts,
maar ook via maatschappelijk werk komen senioren binnen. Op seniorenbeurzen
en Open Dagen voor de Zorg komen mensen in aanraking met de mogelijkheden
van dagbesteding. Toch is het vaak lastig voor senioren om de stap te maken naar
dagbesteding buitenshuis. De drempel is vrij hoog en men denkt nogal eens ten onrechte dat het niet voor hen bestemd is. Thuis heb je je eigen ritme, is het vertrouwd.
Thuis lukt alles nog goed en mensen willen liever hun eigen ding doen. Maar het
kan voorkomen dat mensen hun eigen dag niet meer kunnen indelen en dan helpt
dagbesteding om weer wat ritme, regelmaat en activiteiten terug te brengen.”
Activiteiten
“Wij zijn professionele begeleiders die de gasten door de dag heen begeleiden en
we bieden activiteiten aan die aansluiten bij hun interesses. Er zijn allerlei activiteiten. We hebben in de Veldhoflanden flyers door de bus gedaan voor de geheugentraining en daar is aardig respons op geweest. We proberen op een informele
maar toch intensieve manier geheugentraining aan te bieden. Tegen een kleine
vergoeding (2 euro per keer) kunnen senioren uit heel Enschede op een ochtend in
de week hun geheugen trainen, op peil houden en indien mogelijk verbeteren. De
activiteitenladder staat in het kader hiernaast.”
Zijn er kosten aan verbonden?
“Senioren die hier komen betalen voor de activiteiten en de maaltijd. De dagprijs is
€ 15,-. Een dagdeel kost € 5,- excl. maaltijd. Voor de maaltijd betaalt men € 5,Er zijn ook gasten die een indicatie hebben van de WMO of WLZ. Afhankelijk van de
indicatie die ze hebben, krijgen ze een vergoeding voor een of meerdere dagdelen.
Van de warme maaltijd kunnen mensen op afspraak gebruik maken. Tijdstip van
12.30 tot 13.30 uur. De wijkkamer is dus een gezellige plek, waar senioren naartoe
komen, waar we professionele dagbesteding bieden aan wie daar behoefte aan
heeft. Wanneer iemand niet meer goed weet de dag in te delen is de dagbesteding
een mogelijkheid om ritme, regelmaat en activiteiten in hun leven terug te brengen.
Je legt er contacten en je zit niet meer alleen thuis achter de geraniums.”
We hebben ruimte voor nieuwe gasten. Dus heeft dit artikel U nieuwsgierig gemaakt? En wilt U meer weten over de activiteiten zoals de geheugentraining? Neem
dan contact op of loop eens vrijblijvend binnen. De medewerkers staan U graag te
woord.
Wijkkamer Stroinkshuis, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Het Stroink 64, 7542 GT Enschede, tel. 06-51675525
wijksteunpuntenschede@triviummeulenbeltzorg.nl

Ingezonden brieven

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: Als u boos bent
over iets mag u ook mailen naar info@bbproductions.nl

De Haan kraait

Wethouder verft een kwastje mee

column van Bert de Haan - maart 2019
De weg van mijn huis naar de redactie van de Stroinkslander vergt dagelijks zo’n
10 minuten. De weg terug is net zolang, dus ook weer die 10 minuten. Mijn echtgenote Quinta zal vermoedelijk direct protesteren als zij dat getal hoort. Volgens
haar kost het minimaal een kwartier. Het is een weg die ik al lang, bijna dagelijks
afleg. Toen ik een eigen bureau had, ging ik soms meerdere keren per dag heen en
weer. Maar het was alleen op de dagen dat ik bijtijds op de fiets naar de stad reed,
dat ik David van Veen zag. Hij was een kunstenaar die gebruik maakte van de
Polaroid techniek. Hij gebruikte daarvoor een speciale camera, die voornamelijk
speciaal was vanwege zijn formaat. De foto’s die hij hiermee produceerde waren
van een ongekende kwaliteit. Zijn hoofdstroom was daarbij het landschap en
naakte figuren. De producent van het filmmateriaal, het kodak bedrijf, had een
recht van eerste koop bij nieuwe foto’s van David. Een aantal jaren is Polaroid
niet actief geweest in de Enschedese vestiging. Dankzij een vooruitziende blik van
het hoofdkantoor, is de fabriek nooit in zijn geheel ontmanteld. Een aantal lijnen
zijn alweer opgestart. De Polaroid packs die nu in de vestiging Enschede Worden
gemaakt gaan weer de wijde wereld over. De grote formaten die David van Veen
hanteerde worden niet meer gebruikt: David is twee jaar geleden gestorven.
De oude school waarin David zijn studio had is onderdeel van een kleine nederzetting; een aantal boerderijen, een aantal ateliers en een paar woonhuizen. Dwars
door deze idylle loopt een hoogspanningskabel. De eindmontage is in die tijd
verricht door een groep Ierse installatie-monteurs. Ze hingen de hele dag in kleine
bakjes aan de kabels. De monteurs waren ‘s avonds laat in de Enschedese binnenstad. De voorman vergoeilijkte dit met de woorden: “You have to have strong
muscles when you are working up the mast with the full blast, therefore you have
to eat lots of carbonates and g’haktballen.”
Bert de Haan

Afgelopen vrijdag 1 maart is wethouder
Arjan Kampman actief aan het werk geweest bij Schilderscafe Stroinkslanden
in het Stroinkshuis. Het is een heel gezellige wethouder, hij was lekker bezig
en heeft zijn werk op advies van Theo
Vermeer (onze begeleider) uitgemeten
met een meetlat. Hij nam zijn werk heel
serieus en was heel rustig.
Arjan heeft in een middag een van Gogh
geschilderd, heel knap en dat voor een
eerste keer. Arjan zei dat hij het heel
ontspannend vond en zou dit vaker zou
willen doen. Hij is bij onze club van harte
welkom.

We waren allen zo lekker bezig (net zoals altijd) met op de achtergrond leuke
gesprekken over van alles en nog wat
met de nodig humor en zelfs Piet onze
oudste deelnemer van bijna 90 zong
weer een oud deuntje.
Kortom onze schildermiddagen zijn altijd gezellig, leuk en ontspannen, mijn
hoofd raakt hierdoor altijd lekker leeg en
zo leeg dat ik helaas vergeten ben om
foto’s te maken. Jammer! Dit kan een
goede reden zijn om de wethouder nogmaals uit te nodigen.
Vriendelijke groet, Els Nijenhuis
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AANBIEDINGEN VAN UW STROINK-WINKELIERS
7542LA Enschede
Veldhoflanden 5d
Tel. 0534767797

FUET
WORST

DOET WAT HET BELOOFT

WIJ HEBBEN DEZE
PRODUCTEN OP
VOORRAAD.

€ 7,50 CADEAU BIJ
AANKOOP VAN 2
IVY PRODUCTEN

Vaneker

3 STUKS

NU SLECHTS

€ 5,00

ALLES VOOR EEN ZALIG PASEN
VIND JE BIJ DE WINKELIERS VAN
WINKELCENTRUM HET STROINK
KOM DUS GEZELLIG WINKELEN
IN HET STROINK.

YE’S SNACKBAR

Elzinga
WIN

KELCENTRUM

CENTRUMHETSTROINK.NL

LIKE WINKELCENTRUM HET STROINK OP FACEBOOK!

