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Burendag 28 September

Green Repair Festival

Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 uur vindt in Het Stroinkshuis het Repair Café plaats. Iedereen kan daar terecht om een
broek in te laten korten, een fietsketting aan te laten spannen of
om bijvoorbeeld een nieuwe stekker aan een staafmixer te zetten.
Vrijwilligers gaan driftig aan de slag om je probleem op te lossen.
Een vrijwillige financiële bijdrage wordt uiteraard wel erg op prijs
gesteld.
Vandaag is het een beetje anders en dus neemt uw verslaggever een kijkje. Annelies Bolijn vertelt: Vandaag is het Green Repair Festival. Als Repair Café vinden we duurzaamheid sowieso
belangrijk, maar vandaag hebben we allerlei extra activiteiten om
daar meer aandacht aan te geven. ’s Ochtends is er het gewone
Repair Café en het is lekker druk. We repareren een fiets, een
stekker en zelfs een hondenriem die door de hond kapot gebeten was. ’s Middags is er een speciaal Repair Café voor kinderen. De hele dag hebben we ook een markt met een ruilkraam,
een wasmiddelkraam, een popcornkraam en knutselkraampjes.
lees verder op pagina 2

Even kennismaken:
Fred Geuvers

We zijn op bezoek bij Fred Geuvers, lid van de Stichting Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden. Onder het genot van een koel
drankje praten we in de tuin over hemzelf, zijn vrijwilligerswerk en
zijn ideeën over/voor de wijk.
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Evenementen en winkel Dragonheart pag

De geschiedenis van Enschede:
paneel 4, kinderarbeid
Textiel, anders niets. Vrijwel de volledige beroepsbevolking van Enschede werkte in de textiel. Er was geen alternatief. Wie geen werk in
de textiel had, moest met venten en kramen in
onderhoud voorzien. De lonen waren laag en het
was vanzelfsprekend dat ook jonge kinderen in
de fabrieken werkten om het gezin te onderhouden. Dit paneel laat een toegewijde leermeester
zien met een kind dat zijn verdere leven in de
textiel zal werken. Het kind leert hier machinaal
te spinnen. Kinderen werkten eind 19e eeuw wel
10 uur per dag in bedompte fabrieksruimten en
dat 6 dagen in de week.
Het Kinderwetje van Van Houten uit 1874 is de

eerste wet die in Nederland een einde moest maken aan kinderarbeid. De wet verbood kinderen
tot 12 jaar in fabrieken te werken. De controle op
de naleving van de wet is echter gebrekkig zodat
kinderarbeid in de praktijk nog veel blijft voorkomen. De invoering van de leerplicht in 1901, die
verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar onderwijs
te volgen, brengt hier, zo’n zevenentwintig jaar
later, pas verbetering in.
De kunstenares wil met dit paneel twee onderwerpen benadrukken, namelijk de kinderarbeid
en de arbeidsomstandigheden van de fabrieksarbeider. Dat heeft ze bereikt door de leermeester en het kind krachtig af te beelden en de omgeving wat diffuus te schilderen.
De kinderwet bestaat uit maatregelen tot het tegengaan van overmatige arbeid en verwaarlozing
van kinderen en kwam tot stand op initiatief van
de liberale politicus Samuel van Houten en verbood kinderen tot 12 jaar in fabrieken te werken.
Het verbod was overigens “niet toepasselijk op
huiselijke- en persoonlijke diensten en op veldarbeid”. Een uitzondering op de wet vormde ook
de mijnbouw. In de Mijnwet stond onder andere
het verbod op arbeid in de mijn van kinderen jonger dan 10 jaar.
De arbeidsomstandigheden in de fabrieken waren ronduit slecht. Werkweken van 84 uur (6x14,
in de 19e eeuw) en daarbij komt nog dat veel
arbeiders lopend naar de fabriek gingen. Twee
keer per dag een uur lopen was dan ook eerder
regel dan uitzondering. Lange werkweken, stof,
veel lawaai, weinig zonlicht, de warmte en niet
met elkaar kunnen en mogen praten, maakte het
werken in de textielfabriek erg zwaar en in het
tijdperk van de stoommachines, door de niet afgeschermde aandrijfriemen, ook gevaarlijk.

Wat vind je van de wijk Stroinkslanden?
Fred: “Ik vind het een mooie groene wijk. Het is ook heel kindvriendelijk. Er zijn veel speelgelegenheden, zoals de verschillende
speelplekken. En er zijn ook meerdere scholen. Vanuit Stroinkslanden ben je zo in de natuur of in Duitsland. We hebben meerdere
winkelcentra in de buurt, zoals winkelcentrum Het Stroink en winkelcentrum Zuid. Alhoewel die laatste steeds meer horeca krijgt,
waardoor je steeds minder winkels overhoudt. Je kunt het woord
winkelcentrum beter vervangen door vreetcentrum.
Vanuit onze wijk ben je ook zo in het centrum van Enschede als je
bijvoorbeeld kleding wil kopen of uit eten wil gaan. Terrasjes en horeca hebben we hier in de wijk niet echt, maar dat is ook niet nodig.
Als je Stroinkslanden vergelijkt met bijvoorbeeld Helmerhoek, valt
op dat de huizen in Helmerhoek zo dicht op elkaar gebouwd zijn
dat je zo bij elkaar in de keuken naar binnenkijkt. Dat is hier in
Stroinkslanden niet en dat vind ik wel zo prettig.
Ik woon hier samen met mijn gezin inmiddels al zo’n negentien jaar

Een beeld van de weverij van Van Heek & Co.
aan de Lage Bothofstraat, rond 1960. Waarbij één wever meerdere weefgetouwen tegelijk
moet bedienen. Wat een lawaai zal dat hebben
gegeven.

lees verder op pagina 2

lees verder op pagina 15

- vervolg van pagina 1 -

www.wikodakkapellen.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

Een afvalcoach van TwenteMilieu leert kinderen hoe ze afval moeten scheiden. Het is grappig om te zien dat een plastic bloem voor verwarring zorgt.
Normaal moet die in het restafval, maar vandaag voor het spel bij het GFT.
Dat levert heel wat vertwijfelde blikken op. We geven naast dit alles ook
nog drie workshops. We leren deelnemers hoe ze een drogerbal moeten
maken van vervilte wol. We leren mensen hoe ze van bijenwas en een stuk
stof herbruikbaar huishoudfolie kunnen maken. Tot slot kunnen hier ook nog
Bokashi-emmers gemaakt worden. Daarmee kun je fruit- en groenteresten
in je keuken m.bv. bacteriën laten composteren. Uit het kraantje onderaan
de emmer komt vocht dat heel goed is voor je planten in huis en in de tuin.
Ideaal voor mensen die in een flat wonen en geen plek hebben voor een
groene container.”
Uw verslaggever wordt enthousiast van alle activiteiten en de gezellige
sfeer. Ze ziet twee meisjes kledinghangers versieren, zodat ze geschikt zijn
voor prinsessen. Bij de kraam daarnaast wordt driftig getimmerd en ontstaan heuse robots. Vrijwilligers repareren een ‘airhockeyspel’ en proberen
het daarna vol enthousiasme uit. De regen maakt de buitenactiviteiten wat
lastig, maar iedereen gaat gezellig naar binnen en gaat vilten, kletsen en
lollies kopen. Ideeën worden uitgewisseld en iedereen helpt elkaar. Kortom
een geslaagde dag, die niet alleen duurzaam is voor het milieu, maar ook
voor de sociale contacten in de wijk.

de Stroinkslander

September 2019

Schilderscafé Stroinklanden
Op vrijdagmiddag zijn we op bezoek bij de eerste keer na de vakantiestop
van het Schilderscafé. Nog niet iedereen is aanwezig maar die er wel zijn
zijn al lekker bezig. Het Schilderscafé is drie jaar geleden begonnen en er
zijn mensen die al drie jaar elke vrijdag komen. Lekker een paar uur in de
week schilderen is heel ontspannend. Er is al eens geëxposeerd en dat gaat
nog weleens gebeuren maar het gaat de leden vooral om de ontspanning,
het gezellig samen zijn en minder om het resultaat. Naast deze wekelijkse
schilderbezigheden gaan ze ook nog drie keer per jaar samen eten.
Afgelopen zomer zijn ze ook, op de enige dag dat het heeft geregend, buiten
gaan schilderen. Bij Jansen en Janssen op de Oude Markt. Het Schilderscafé kost slechts twee euro per keer. Op dit moment is het maximale aantal
mensen lid maar u kunt zich altijd aanmelden en u komt dan op de wachtlijst.
Misschien ontstaat er nog wel een tweede groep! De organisatie is in handen
van Els Nijenhuis.
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voor de Stroinkslanden

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

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

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

www.prismamakelaars.nl

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

Even kennismaken: Fred Geuvers
met veel plezier. Mijn dochter woont
met haar gezin op het zelfde plein, dus
dat is leuk. Nu ben ik alweer enige tijd
met prépensioen, maar toen ik nog bij
defensie werkte, was ik gestationeerd in
Münster. Daar kon ik vanuit Stroinkslanden makkelijk en snel naartoe rijden.”
Zijn er dingen die je graag zou veranderen in de wijk?
“Het maaibeleid is flut. Ik snap niet hoe
ze dat bedacht hebben. Er zijn plekken
zat waar het gras en het onkruid wel een
meter hoog staan! Dat kan toch niet!!”
Je zit in de Werkgroep Wijkbudget
Stroinkslanden. Kun je daar iets
meer over vertellen?
“Tien jaar geleden was er “Buurt in Actie”

voor héél Enschede Zuid. Omdat de wijken op zichzelf vrij groot zijn en omdat
de wijken een eigen karakter hebben,
hebben ze die werkgroep opgeheven.
Iedere wijk heeft nu zijn eigen wijkraad
of –organisatie. In Stroinkslanden hebben we geen wijkraad, maar de Stichting Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden. Ik ben als vrijwilliger één van de
leden van die werkgroep. Wij proberen
d.m.v. financiële en fysieke ondersteuning iets te betekenen voor de wijk. Wij
voeren zelf geen projecten uit. Liever
zien we dat mensen bij ons aanvragen
doen voor projecten in de wijk, die ze
zelf bedacht hebben.”
En maken de inwoners daar gebruik
van?
“Jawel, maar het kan en mag zeker
meer! We horen regelmatig dat mensen
denken dat ze nergens terecht kunnen
om iets te vragen. Of dat aanvragen
heel ingewikkeld is. Maar dat is dus juist
niet zo. We zijn er voor de wijk en hoe
meer initiatieven hoe beter! Het blijft
alleen natuurlijk wel altijd de bedoeling
dat de mensen zelf het project uitvoeren. Wij ondersteunen de ‘acties’ alleen
financieel.”
Waar kunnen mensen dan een aanvraag voor indienen?
“Veel aanvragen gaan over speelplekken. Men wil het liefst op iedere hoek
van de straat een speelplek. Maar de
gemeente heeft een paar jaar geleden
besloten om flink te bezuinigen op de
speelplekken. Het is ook maar de vraag
of alle speelplekken kunnen blijven be-
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staan. Als werkgroep kijken we of en zo
ja, hoe wij daar voor Stroinkslanden een
rol in kunnen spelen.
Maar we hebben ook budget voor buurtfeesten, WhatsApp-borden en beveiliging. We zouden misschien zelfs een rol
kunnen spelen bij arbeidsparticipatie,
door bijvoorbeeld werkloze stratenmakers te koppelen aan een project waar
bijvoorbeeld een schoolplein wordt opgeknapt.”
Hoe kunnen mensen de werkgroep
bereiken?
“Via www.stroinkslanden.nl of via www.
jijmaaktdebuurt.nl Op beide websites
staan formulieren die je online kunt indienen. Niet geschoten is altijd mis, dus
vraag het gerust, want samen komen
we vast tot een passende oplossing.”
Je gaf aan dat jullie ook zelf wel eens
projecten uitvoeren of initiëren. Kun
je daar voorbeelden van noemen?
“Dichtbij een school werden veel honden uitgelaten. Die liepen ook vaak los,
zodat ze lekker konden rennen. Prima
natuurlijk, maar zo vlakbij een plek waar
kleine kinderen spelen, is dat niet zo
veilig. We hebben daarom een speciaal
hondenrenveld aangelegd. Zo kan iedereen veilig spelen en recreëren.”
Hebben jezelf of hebben jullie als
werkgroep nog wensen?
“Achter de Spoolder/Schabbinklanden
ligt een vervallen voetbalveld. Dat zou ik
graag opknappen, zodat de buurt daar
weer gebruik van kan maken. Maar we
hebben vooral te weinig mensen die

dat project willen oppakken. Dus als
er mensen geïnteresseerd zijn, neem
vooral contact met ons op!”
Wat vind je van de wijkkrant
Stroinkslanden?
Als werkgroep hebben we geld beschikbaar gesteld om de wijkkrant uit te geven. Het begin was moeizaam, maar de
laatste maanden staat er steeds meer
informatie en nieuws over Stroinkslanden zelf in. Dat is fijn. Wat er in heel
Zuid of in heel Enschede gebeurt, kunnen we namelijk ook in andere kranten
lezen. Maar er mogen zeker meer verhalen over Stroinkslanden in.
Wat we vaak van bewoners horen, is
dat ze de krant niet krijgen. De verspreiding gaat steeds beter, maar laat dus
nog te wensen over. We vertellen wel
dat de Stroinkslander in de “Hart van
Enschede” is ingevouwen, maar toch.
Misschien kunnen jullie op de voorpagina een herinnering/aankondiging
plaatsen? We willen als werkgroep zeker doorgaan met de financiële ondersteuning van de wijkkrant, want de krant
heeft wel veel potentie.”
Tot slot…
“Ik wil graag iets betekenen voor de wijk
en dat doe ik door in de werkgroep mee
te werken. Vragen staat vrij, dus kom
met alle vragen en verzoeken gerust
naar ons toe. Ik weet dat de meeste
mensen hier in Stroinkslanden met veel
plezier wonen. Ik denk dus dat iedereen
wel bereid is om een klein steentje bij
te dragen om het nog leuker te maken.
Dus kom in actie!”
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Nieuwe trainingsronde gepland
Op zondag 6 oktober zullen de
deelnemers van de Handbikegroep twente hun derde gezamenlijke trainingsronde van ruim
75 kilometer gaan afleggen. Dit
ter voorbereiding van de sponsortocht Biking4Jim in het weekend
van 15 tot en met 17 mei 2020.
De route zal vanaf Enschede Zuid
door het centrum van Enschede
via de fietssnelweg F35 over de
fietsbrug bij het kristalbad richting
de wijk Vikkerhoek in Hengelo
gaan. Vandaar langs het Twentekanaal naar Delden. Het keerpunt
is in Ambt Delden, vandaar gaan
we via Bentelo, Sint Isidorushoeve, Haaksbergen, Usselo terug
naar Stroinkslanden.
Wilt u meefietsen?
Wilt u meefietsen met een groepje rolstoelers met handbike en
fietsende en verzorgende buddy’s dan kan dat. Voor een vrije

gift kunt u meefietsen. Zoals u
wellicht weet fietsen wij voor het
goede doel. Het goede doel is
een aangepaste bus voor Jim,
de kleinzoon van Nico Dassen:
“Jim is geboren met MEF2C-syndroom en de kans is daarom heel
groot dat hij zijn hele leven rolstoelafhankelijk zal zijn.
Voor mijn dochter en schoonzoon
is het daarom heel belangrijk dat
zij een bus kunnen kopen, waar
de nodige aanpassingen aan
kunnen worden gedaan om hem
zo veilig mogelijk te kunnen vervoeren.” Nu ik ondanks mijn eigen ziekte en aandoeningen nog
van de goede momenten kan
genieten, wil ik als opa van Jim
deze sponsortocht voor hem organiseren.”
De teller staat inmiddels al op
ruim 8.000 euro, mede dankzij
een aantal rommelmarkten, maar
er is nog meer nodig!

Column
Smileyveld Stroinkslanden
Het dolle kwartiertje
“Kom op! Iedereen staan, armen in
de lucht en… Draai een keer in het
rond, stamp met je voeten op de
grond...” Het is 21 augustus en Dag
4 van de JeugdViva van Smileyveld
Stroinkslanden. De jury is druk in
overleg om te bepalen wie de winnaar wordt van de ‘Smiley Got Talent’. Dus is het tijd voor het ‘Dolle
kwartiertje’. Onze jonge vrijwilligers
gaan dansen, zingen en springen en
iedereen doet mee. Eigenlijk hebben
we niet alleen tijdens dat kwartiertje dolle pret, maar tijdens de hele
Jeugdviva. Samen spelen, wedstrijdjes doen en genieten van het mooie
weer. Iedere dag reiken we prijzen
uit aan de kinderen die op die dag
het beste waren in buikschuiven, het
snelst over de stormbaan of door de
rabbithole gingen. We hebben ook
gasten uitgenodigd. Zo hebben de
Tex Town Tigers een workshop Beebal gegeven. Dat is honkbal voor jongere kinderen. En ook Concordia is
op bezoek geweest. Samen hebben
we toen een modeshow gehouden.
Uiteraard zijn we ook creatief bezig
geweest. We hebben geknutseld,
nagels gelakt en we hebben tasjes
gemaakt van T-shirts van Smiley.
We waren heel blij dat het mooi
weer was in juli, want daardoor konden we veel doen. Wij zijn een buitenlocatie, dus als het regent of koud
is, zijn we dicht. Nu werd het alleen
zo warm, dat zelfs een tropenrooster
niet genoeg was. Daarom hebben
we de vierde dag van de viva met
de talentenjacht moeten uitstellen
naar vandaag. Ook vandaag is het
weer gelukkig weer dolle pret. En
de winnaars gaan met grote bekers
naar huis.

Iedereen is bij ons welkom en mag
meedoen. Samen plezier maken
en spelen daar draait het bij ons
om. We zijn elke week op dinsdag-,
woensdag- en donderdagmiddag
open van 14.00-16.30 uur. Je kunt
lekker spelen op het veld en op de
klimtoestellen. Maar je kunt ook allerlei speelgoed, zoals ballen, steps
en hoepels, lenen om lekker mee
aan de slag te gaan. Onze vrijwilligers helpen je graag.
Naast onze gewone activiteiten organiseren we ook bijzondere activiteiten. Een daarvan komt er al snel
weer aan en daar hebben we uw
hulp bij nodig. Op 25 en 26 oktober
vieren we Halloween. Zoals ieder
jaar organiseren we twee tochten.
Een gezellige spooktocht voor kinderen tot 12 jaar op vrijdag 25 oktober. Op zaterdag 26 oktober is er de
jaarlijkse horrortocht door het bos
voor kinderen van 12 jaar en ouder.
Natuurlijk zijn ouders ook van harte
welkom. Maar we kunnen het niet
alleen. We hebben heel veel helpende handjes nodig om te helpen met
schminken, om kinderen te begeleiden, maar vooral ook om verkleed
als spook of zombie te figureren in
de tochten. Dus wie komt ons helpen om er tijdens Halloween ook
een dolle boel van te maken? Aanmelden kan via: scare-actors_smiley@outlook.nl
Maar ook de kinderen kunnen ons
helpen. Elke woensdagmiddag gaan
we knutselen voor Halloween, want
we hebben veel versiering nodig. Let
op: wel alleen als het droog is!
Tot ziens bij Smiley Stroinkslanden!

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

September 2019
nieuws
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Grootse heropening van WC Enschede Zuid!
Vier jouw herfstvakantie in Zuid. Dinsdag 22 oktober t/m zaterdag 26 oktober
Winkelcentrum Enschede Zuid vervult
ruim 45 jaar een zeer belangrijke functie binnen het stadsdeel met dezelfde
naam. Maar de groei van het aantal
bezoekers schiep de mogelijkheid het
centrum uit te breiden. Op woensdag
23 oktober vindt de officiële heropening plaats. Sterker nog de winkeliers
grijpen de herfstvakantie aan voor
een feestweek. Dat gaat een gezellige week worden, vertellen twee van
de vijf bestuursleden van de cVvE Enschede Zuid in een gesprek met onze
verslaggever.

Wat is er ten opzichte van vóór de
verbouwing veranderd?
Marc Oonk: Wel, het meest opvallende is dat het centrum met een aantal
toonaangevende winkels is uitgebreid.
Winkels waar de consument van vandaag de dag om vraagt. Ik noem bijvoorbeeld de keuzemogelijkheden om
je dagelijkse boodschappen te doen.
Waar kun je nog voordeliger en op
kwalitatief niveau je boodschappen
doen? Alles bij elkaar en met een
compleet pakket aan winkels.

Je leest veel nare berichten over
winkels die ermee stoppen. Hoe
kijken jullie daar tegenaan?
Marc Oonk: Ja, die berichten lezen
wij natuurlijk ook. Maar wij zien ook
dat er op bepaalde plekken juist weer
méér behoefte is aan winkels en vooral goed ondernemerschap. Winkels
in wijken als de onze, krijgen een
steeds belangrijker plaats in de gemeenschap. Daar willen wij op inspelen. Als mensen bovendien gastvrij
worden ontvangen en je hen weet te

Ik neem aan dat jullie hier als trotse bestuursleden staan?
Ron Bruinewoud: Wij zijn zeker trots.
De herontwikkeling van Winkelcentrum Enschede Zuid heeft van alle betrokkenen veel gevraagd. Niet alleen
van het bestuur en de bouwbedrijven.
Maar uiteraard ook van de ondernemers. En niet te vergeten: van onze
klanten. Zo’n verbouwing zorgt voor
overlast en we waren af en toe minder
goed bereikbaar. Ze zeggen wel ‘s: je
kunt geen ei bakken als je de schil niet
wilt breken. Nou, zoiets gold ook voor
WC Zuid. Maar nu zijn de belangrijkste problemen opgelost en staat er
een modern winkelcentrum dat de
klanten weer gastvrij kan ontvangen.

verassen met goede kwaliteit, zie je
de omzet groeien. Mijn eigen omzet is
dit jaar fors gestegen. Dat zeg ik niet
zonder trots, maar dat zegt ook dat
Winkelcentrum Enschede Zuid met
zijn uitbreiding een goede stap heeft
gemaakt.
Jullie hebben in week 43 (de herfstvakantie) een feestelijke opening
gepland. Kunnen jullie daar iets
van vertellen?
Ron Bruinewoud: We waren van mening dat een heropening een feestelijk
moment voor alle betrokkenen moest
worden. Niet alleen voor de ondernemers en eigenaren, maar vooral
voor onze klanten. We gaan een onvergetelijke feestweek organiseren
boordevol optredens, verrassingen,
workshops voor de kinderen, er zijn
proeverijen waaronder: internationaal
koekhappen. Daarom nodigen we iedereen uit vanaf dinsdag 22 t/m zaterdag 26 oktober. Save the date, want
dit feestje van Zuid wil je niet missen.
Vanzelfsprekend zien de winkeliers je
ook al graag voor de herfstvakantie,
want met een uitgebreider winkelaanbod is winkelcentrum Zuid het centrum waar je alles vindt wat je zoekt.
Heren, ik kom zeker langs. Bedankt
en veel succes!

Ontmoetingspark Enschede Zuid bij Victoria
Voetbalvereniging Victoria ‘28 is tevens een Ontmoetingspark geworden.
Tijd om eens een kijkje te nemen en
wat vragen te stellen aan Martijn Koop,
Ontmoetingsclustermanager Enschede
Zuid.

1. ELKE € 10 = 1 SPAARPUNT
2. 25 SPAARPUNTEN = VOLLE SPAARKAART
3. VOLLE SPAARKAART = UNIEKE BESTELCODE
4. BESTEL JE AUTO MET BIJBETALING VAN 4,99
OP JUMBO.COM/SPAARACTIEMAX
5. ONTVANG JE PERSOONLIJKE AFHAALBEWIJS
EN HAAL JOUW WINNENDE RACEAUTO OP BIJ
JOUW JUMBO WINKEL

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden
op jumbo.com/spaaractiemax

OP=OP
supporter van max
Enschede, Wesselernering 21

Ontmoetingsclustermanager Enschede Zuid, wat houdt dat in?
Martijn: “Hier bij voetbalvereniging Victoria is, samen met Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede, een Ontmoetingspark gerealiseerd. Een plek
waar iedereen van 0-100 jaar welkom is
om elkaar te ontmoeten, om samen te
sporten en om samen te werken. Een
plek voor iedereen uit de buurt, dus niet
alleen voor de leden van de vereniging.
Het park is zeven dagen per week geopend van ’s ochtends tot ’s avonds. Zo
kan iedereen letterlijk en figuurlijk samen in beweging komen. Kortom: loop
binnen, maak een praatje, doe mee en
voor je het weet ontstaat er iets leuks of
moois. Iemand moet dit alles in goede
banen leiden. En dat ben ik.
Ik maak de verbinding tussen de club en
de wijk met zijn bewoners, instanties, organisaties, bedrijven en voorzieningen.
Samen kunnen we meer en betere faciliteiten realiseren én een diversiteit aan
activiteiten aanbieden. Hiermee hoop
ik in Enschede Zuid uiteindelijk verbindingen te gaan zien tussen allerlei mensen, jong en oud en ongeacht komaf,
beperking, opleidingsniveau etc.”
In april zijn jullie begonnen met
Thuis@. Kun je daar meer over vertellen?

Martijn: “Veel kinderen ondervinden problemen doordat ze bijvoorbeeld ADHD
hebben of omdat bijvoorbeeld één van
de ouders ziek is en er thuis weinig
tijd en ruimte is. Voor die kinderen, die
recht hebben op zorg en aandacht, bieden wij een veilige plek dichtbij huis. Bij
ons krijgen ze professionele hulp, maar
we gaan vooral samen dingen doen en
sporten. De kinderen kunnen bij ons
zichzelf zijn. Door de persoonlijke aandacht zie je de kinderen veranderen. Is
een kind boos dan heeft het hier letterlijk de ruimte om uit te razen. Soms is
dat gewoon nodig, maar thuis kan dat
niet altijd. Een ander voorbeeld: Kempo,
een verdedigingssport. Verderop in de
wijk zit de dojo. We hadden hier samen
op het park trainingen georganiseerd.
Eén van de kinderen was zo enthousiast dat hij er nu zelf iedere week naartoe gaat op de fiets. En trots dat hij is.
Is Thuis@ alleen voor kinderen met
problemen?
NATUURLIJK NIET! Alle kinderen uit
de wijk zijn welkom om mee te doen
aan de activiteiten van Thuis@. Iedere
werkdag van 14-19u zijn we aanwezig
met de begeleiders en kinderen. Tussen
14-17u organiseren we allerlei activiteiten. Maar je kunt bijvoorbeeld op het
park ook altijd samen gaan voetballen.
Kom lekker meedoen! IEDEREEN IS
WELKOM OP ONTMOETINGSPARK
ENSCHEDE ZUID!
Het klinkt interessant. Doen jullie
nog meer?
Jazeker! We helpen bijvoorbeeld ook

jongeren, die thuis niet leren wat werken is, door ze mee te nemen naar
de Jumbo of de McDonalds. Het klinkt
simpel, maar alleen de stap zetten om
ergens naar toe te gaan, is soms al te
veel. Door ze te helpen, kunnen ze wel
een bijbaantje vinden. Zelfvertrouwen
vergroten dat is zo belangrijk. En ook
regels naleven, hoe moeilijk ook. We leren dat ze fouten mogen maken, maar
dat ze ook verantwoordelijk zijn voor

maar wel iets willen doen, kunnen zo
leren én stagelopen. Daarna vinden ze
veel makkelijker een baan of vrijwilligerswerk. En ze krijgen een certificaat!

hun daden en de gevolgen. Ze merken
dat het ons echt iets uitmaakt wat ze
doen en dat zorgt voor verandering.
In september starten we hier op het
Ontmoetingspark bovendien een Entreeopleiding. Mensen van 18 jaar en
ouder, die geen schooldiploma hebben

deelnemers en vrijwilligers.

Martijn Koop is enthousiast en gedreven. Hij vertelt zo veel dat dat niet allemaal in één artikel past. Daarom vertellen we in de komende maanden meer
over het Ontmoetingspark, Thuis@, de
Entreeopleiding en over ervaringen van

Meer informatie kunt u vinden op
ontmoetingscustersenschede.nl óf kom
een keer langs aan de Geesinkweg om
kennis te maken met Martijn en het Ontmoetingspark!
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’t Helmgras, wist u dat...

advertorial

Dit jaar hebben we een ruim aanbod
pompoenen (niet eetbare) en sierkalebassen bij vereniging ’t Helmgras. In
allerlei soorten en maten bieden we ze
aan zolang de voorraad strekt.
Pompoenen komen oorspronkelijk uit
de regio Midden- en Zuid-Amerika,
waar ze al duizenden jaren voor Christus werden verbouwd. In Europa werden ze pas in de 16e eeuw voor het
eerst in Europa gesignaleerd.
Gedroogde kalebassen kunnen goed
bewerkt worden. De houten schil kan
bewerkt worden met een zaag of beschilderd worden. Kalebassen horen
bij de herfst. In combinatie met herfstbladeren en andere materialen kunt u
een mooie herfstdecoratie maken, let
u er wel op dat u de kalebas af en toe
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“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!

Stroinkshuis
Het Stroink 64, 7542 GT Enschede
Telefoon: 053 – 4757460
info@stroinkshuis.nl

omdraait zodat deze goed gelijkmatig
opdroogt.
De dag voor Allerheiligen, 31 oktober,
staat in steeds meer landen in het teken
van Halloween. Het betekende vroeger in de Keltische tijd het einde van
het oude Keltische kalenderjaar. Van
oorsprong werd dit feest vooral op de
Britse eilanden en de Verenigde Staten
gevierd. De laatste jaren word het feest
ook in ons land steeds bekender.
Weetje: De zwaarste pompoen ter wereld komt uit een Zwitserse tuin. Hij
woog bijna 1050 kilo. Dat is ongeveer
even veel als een kleine auto!!
Het Helmgras is elke werkdag open.
Kom gerust eens langs. De pompoenen
en kalebassen zijn al te koop vanaf 50
eurocent.
U kunt natuurlijk ook terecht voor openhaardhout en zakken potgrond. U vindt
‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75,
u kunt bellen met 053-4781505 of mailen met hethelmgras@hetnet.nl

Buurtbemiddeling Enschede ontvangt
opnieuw “Erkenning Plus” certificaat
Buurtbemiddeling Enschede heeft voor
de 2e keer opeenvolgend Erkenning
Plus mogen ontvangen van het CCV
(Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid).
Buurtbemiddeling Enschede wil dat
mensen weer prettig naast elkaar wonen. Woongenot en relatieherstel staat
voorop. De vrijwillige buurtbemiddelaars weten als geen ander hoe dit te
begeleiden en te ondersteunen. Deze
erkenning is waardering voor het werk
dat alle buurtbemiddelaars in Enschede
doen.
Jolanda Borggreve: “In 2014 zijn we in
Enschede gestart met de pilot in stadsdeel Oost.
Nu, vijf jaar verder, is ons werkgebied
bijna heel Enschede. Maar liefst 30
vrijwillige buurtbemiddelaars zetten
zich vol passie in om ruziënde buren
te helpen met het oplossen van problemen. Aanvankelijk ontvingen
we een standaard certificaat
maar, nu hebben we het PLUS
certificaat. Dit betekent dat
wat we doen, doen we goed.
Daar mogen we heel trots op
zijn. En niet alleen Buurtbemiddeling
Enschede mag hier trots op zijn. Ook
alle inwoners mogen trots zijn dat zij
gebruik kunnen maken van deze ervaren, gedreven en ‘hart op de goede plek
hebbende’ bemiddelaars.”
Harde muziek, blaffende honden, klemzetten auto’s, mopperende buren, kraai-

“Ja, hier mag je gewoon overheen lopen. Dat is juist de bedoeling. Dit is onze
‘Beleeftuin’. Hier staan allerlei planten,
grassen en kruiden die alle zintuigen
aanspreken. Het pad bestaat uit stenen,
maar ook uit tijm. Zo voel je verschillende ondergronden en ruik je bij iedere
stap tijm. Tijdens het lopen hoor je ook
het gras ruizen en voel je de sprieten
langs je armen zwieren. Deze tuin is
heel fijn voor onze demente bewoners.
Zij kunnen zo van alles ervaren en wij
kunnen op die manier contact met ze
maken. Maar de Beleeftuin is voor iedereen toegankelijk en interessant.”
Uw verslaggever volgt een beetje voorzichtig Tim Heij, projectleider Groen
Verbindt, door en over het groen. En inderdaad je ruikt en voelt van alles. Het
is gek en leuk tegelijk om over plantjes
te lopen. Ik kan me goed voorstellen dat
Tim zo enthousiast is en dat het aantrekkelijk is voor de bewoners van Erve
Leppink.
Op het terras praten we verder. Tim:
“Ik ben projectleider bij Groen Verbindt
vanuit De Posten. Groen Verbindt is
een project om door middel van groen
de wijken in Enschede Zuid aan elkaar
te verbinden. Maar vooral ook om bewoners met elkaar in contact te brengen.
Hier op Erve Leppink wonen ongeveer
30 mensen met een verstandelijke beperking. Een aantal daarvan werkt hier
in de moestuin en met de dieren. Maar
er komen ook cliënten van de JP van
der Bent-stichting van andere locaties
om hier te werken. Daarnaast wonen
hier dementerende ouderen. De Posten
heeft hier een unieke locatie in en tussen het groen.
Maar Groen Verbindt doet meer. Zo is er
een generatietuin bij De Posten in Wesselerbrink. Kinderen van basisschool
Mecklenburg en basisschool De Broek-

heurne gaan daarin samen met bewopagina 7
ners van De Posten aan de slag. Zo leren de kinderen omgaan met ouderen,
maar ook over het kweken van groentes. De ouderen komen hierdoor uit hun
sociale isolement en kunnen hun kennis
met jongere generaties delen.”
Jullie hebben ook “Het groene Spoor”.
Kun je daar iets meer over vertellen?
“Het project Groen Verbindt bestaat uit
verschillende onderdelen. Eén daarvan
is het Groene Spoor. Dat zijn wandelingen door het groen in de Zuidwijken.
Op dit moment zijn er drie en die komen
allemaal langs Erve Leppink. We hebben sindskort borden voor de bewegwijzering en voor informatie over wat
er onderweg te zien is. Die borden zijn
samen met Routenetwerken Twente gemaakt. De wandelingen van het Groene Spoor sluiten daardoor aan op het
landelijke wandelnetwerk. Nu gaan de
routes alleen nog door Helmerhoek en
Wesselerbrink. Die gaan we in 2020 uitbreiden naar Stroinkslanden.”
Je noemde net een moestuin. Kan ik
misschien bij jullie mijn groentes voor
vanavond kopen?
“Jazeker! We hebben hier een grote
moestuin waar cliënten van de JP van
der Bent-stichting samen met vrijwilligers in werken. We hebben veel groente en fruit dat we graag willen delen.
Mensen zijn van harte welkom om te
komen kijken en om zelf te plukken wat
ze nodig hebben. We hebben een brievenbus waar je dan een vrije gift in kunt
doen voor wat je meeneemt. Elke vrijdagochtend zijn we open, maar eigenlijk
is iedereen elke dag welkom. Hoe meer
contact hoe beter!”
“Kom vooral kijken in onze moestuin en
bij onze dieren. Of loop door de beleeftuin. We hebben nu nog oogst genoeg
uit onze moestuin, dus kom gerust wat
halen. En we zijn altijd op zoek naar
mensen met groene vingers of die het
gewoon leuk vinden om samen aan de
slag te gaan. Vrijwilligers heb je nooit genoeg. Graag tot ziens op Erve Leppink!”

Wat een mooie dag op Erve Leppink!

ende haan, stank, recht van overpad,
luidruchtige seks…..
Geen probleem is te gek bij buurtbemiddeling. Ruzie ontstaat snel maar, lost
langzaam op. Mensen voelen zich niet
meer veilig in hun eigen huis of krijgen
lichamelijke klachten zoals slaapproblemen. Vaak wordt onderschat hoe groot
de impact is van een burenruzie.
Mensen vinden het moeilijk om problemen bespreekbaar te maken of weten
niet hoe dit te doen. Buurtbemiddeling
kan helpen.
Dat Buurtbemiddeling helpt, blijkt wel.
Het afgelopen jaar is Buurtbemiddeling
landelijk enorm gegroeid. Ook in Enschede merken we dat bewoners ons
beter weten te vinden.
In het jaar 2018 hebben we maar liefst
een kleine 200 meldingen opgepakt
waarvan 70% succesvol is opgelost.
Ook zien we dat meldingen complexer
worden. Was het eerder de
standaard melding over geluidsoverlast; tegenwoordig is
sprake van multiproblematiek.
Het netwerk van Buurtbemiddeling is groot waardoor wij de
juiste personen en instanties betrekken
op het moment dat dit nodig is.
Wil je meer weten of Buurtbemiddeling
of wil je vrijwilliger worden bij Buurtbemiddeling Enschede? Neem gerust
contact met ons 06-53347021 op of kijk
op onze website:
www.buurtbemiddelingenschede.nl

Zaterdag 31 augustus jl. zorgden cliënten van J.P. van den Bent en de vrijwilligers van Groen Verbindt voor een geweldige Open tuin dag in en rondom de
moestuin van Erve Leppink.
Na de organisatie van een paar succesvolle natuurmarkten koos het team van
Groen Verbindt er dit jaar voor om haar
jaarlijkse dag van verbinding een keer
in een ander jasje te steken; geen lange
sliert van marktkraampjes maar dit jaar
vooral aandacht voor moestuin, plant en
dier en een gezellig gelegenheidsterras
waar enthousiaste cliënten als echte
obers zorgden voor een heerlijk kop koffie of thee met gebak.
Wat was het gezellig! Veel buurtbewoners en oudere en jongere bewoners
van Erve Leppink struinden, vaak sa-

men met hun familieleden, lekker rond
op het erf. Volop gezelligheid met elkaar
zorgde voor een mooi buurtfeestje. Er
werd volop groente en fruit van eigen bodem geproefd én verkocht zodat we met
de opbrengst ook volgend zomerseizoen
de tuin weer volop kunnen vullen.
Kom gerust ook eens een kijkje nemen.
Iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is
onze tuin geopend maar ook tijdens andere kantoortijden is er vaak wel iemand
die u even te woord kan staan wanneer
u onze erve komt bewonderen of iets
wilt kopen.
Enthousiast geworden? Groen Verbindt
is altijd op zoek naar vrijwilligers. Info op
de website www.groen-verbindt.nl
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Gratis inloopspreekuur

Wanneer leer je mensen om GOED te doen?! De les kan al op jonge leeftijd beginnen!

voor al uw vragen op financieel en fiscaal gebied,
bewindvoering, schuldhulpverlening en beslaglegging.
Elke donderdag: 13.30 – 17.00 uur
Kantoor The Cee Spot
Brouwerijstraat 1
7523 XC Enschede
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?

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?

Bel mij nu

Boekelose Stoomblekerij 172

(06) 22 85 31 92

www.jessicavanraalte.nl

TWENRENO Traprenovatie
Dé trapspecialist in de regio!

van WEB tot DRUK van IDD tot UITVOERING
Jouw huisstijl drukwerk 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.

R Uitstekende kwaliteit

De leerlingen van groep 8 van de
Wielerbaan kregen een lesje over
dementie, zonder dat ze het als échte les zagen…
Bij binnenkomst werden de leerlingen ontvangen door een dame die
haar schoen mist, waarbij haar jurk
nog wat achter het incontinentiebroekje hangt en die haar bril in alle
verwarring aan een leerling heeft
gegeven en dus niet meer goed
kan zien hierdoor. Haar haren zitten
half in een staart en ze neemt rustig
plaats tussen de leerlingen en zegt
geen idee te hebben wat hen allen
te wachten staat.
De leerlingen keken elkaar vragend
aan en met een lach en een brul
kwamen ze dan toch allemaal in actie. De bril werd terug gegeven en
de schoen werd voor mevrouw opgezocht.
Mevrouw werd er op geattendeerd
dat haar jurk niet goed hing en mevrouw werd zelfs nog geholpen met
het strikken van haar schoenveter.
Kortom; ze waren al GOED aan het
doen!!

vaak iets beter begrepen wordt wanneer iets ‘langzamer’ gedaan wordt.
Ze werden zich bewust van de vraag
en het antwoord; ‘Hoe stel je een
vraag om iets duidelijk te krijgen en
wanneer krijg je de juiste reactie?’
Ze werden zich bewust van wat verwarring met iemand doet; hoe frustratie en ongemak kan zorgen voor
ander gedrag dan verwacht wordt
van de mensen.
Het filmpje van dementievriendelijk
deed de leerlingen de ogen openen, het ongeduldige gedrag van de
omgeving op de vragende houding

van de mensen die het net even niet
meer weten. Ze zagen in dat mensen die géén dementie hebben nogal ‘asociaal’ kunnen reageren naar
elkaar, zo waren de woorden van
één van de leerlingen.
Hoe mooi is het dat we deze leerlingen uit groep 8 net even iets verder
hebben kunnen laten kijken/ervaren
in het dagelijks leven van de mensen met dementie? Enkelen uit de
groep vertelden al iemand met dementie te kennen in hun omgeving
en/of in hun familie. Zij waren blij dat
ze nu iets meer snapten bij wat er bij

deze mensen aan de hand is en hoe
ze deze mensen net even iets beter
kunnen helpen.
Ons doel was dat de leerlingen na
de les een klein beetje meer openstaan voor de mensen die net even
dat handje hulp nodig hebben. Dat
ze het gaan zien en dat ze deze
persoon ook gaan vragen of ze misschien kunnen helpen.
De feedback over deze les van de
leerlingen was uitmuntend. Enkele
kreten op de feedbackformulieren:
“Top! Omdat… ik mensen nu goed
kan helpen” “Top! Omdat… ik het
leerzaam en interessant vind en
nu heb geleerd hoe we met deze
mensen kunnen omgaan en hen
kunnen helpen.” “Top! Omdat… het
goed werd uitgelegd en door de PowerPoint en de spellen het duidelijk
werd.” Top! Omdat… het interessant
was en ik nu weet wat dementie is.”
Top! Omdat… ik er nu een beetje
meer verstand van heb.” Top! Omdat… je leuke dingen doet.”
Hoe zullen zij de vakantie nu ingaan? In ieder geval met een certificaat dat ze GOED hebben meegedaan, met de informatie op de
achterkant over het herkennen van
de signalen van dementie en hoe je
GOED kunt omgaan met de mensen
met dementie.

Vandaaruit ging de les verder in
speelse vorm. Wat ‘dementie’ precies inhoudt, zeggen ze wel te weten. “Dan gaan je hersenen in je
hoofd kapot!” was het allesomvattende antwoord. Hier zijn we iets
verder op ingegaan aan de hand van
enkele plaatjes.
Met allerlei spelletjes werden ze zich
bewust van wat het met iemand kan
doen, wanneer de hersenen ‘kapot’
gaan. Wat bijvoorbeeld ‘snelheid’
met een ander kan doen; dat het

Ook interesse in deze les aan leerlingen van groep 8?
Neem dan contact op met dementievriendelijk@deposten.nl en u wordt
zo spoedig mogelijk gebeld voor een
afspraak.

Maaltijdbezorgers en bijrijders gezocht bij de Posten

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

R Voordelig

R Persoonlijk

Steeds meer mensen in Enschede-Zuid genieten van de vers bereide maaltijden van de keuken van de
Posten. Daarom zoeken we vrijwilligers die dagelijks van 11.30-12.45
uur tegen vergoeding, met eigen
vervoer deze maaltijden willen bezorgen. Beschikt u niet over eigen
vervoer: wij zoeken ook vrijwilligers
die als bijrijder meegaan ter ondersteuning.

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

herfstvakantie
in Zuid!

Feestweek
dinsdag 22 t/m
zaterdag 26 oktober
Elke dag feest | gratis parkeren | kinderworkshops | livemuziek | taart | internationale proeverijen en meer! wcenschedezuid.nl

Contactpersoon: Chris van Velzen,
cvelzen@deposten.nl, of Anne Wilderink, awilderink@deposten.nl,
telefoon: 053 - 4 753 753

Benieuwd hoe dat maaltijdbezorgen
in z’n werk gaat: lees dan de ervaring van vrijwilliger Willem Schoppers: vrijwilliger maaltijdbezorging
bij de Posten.
Willem en zijn collega-vrijwilligers rijden elke werkdag door de wijk om
maaltijden van de Posten te bezorgen. Lekker en gemakkelijk, want de
keukenbrigade kookt de maaltijden
elke ochtend vers. Ze worden niet
alleen warm bij de bewoners, maar
ook bij steeds meer mensen in de
wijk op tafel gezet. De bezorgservice
is inmiddels zo’n succes dat de Posten extra bezorgers zoekt.
Willem: “Ik kwam door ziekte thuis
te zitten en dan heb je elkaar thuis
na een tijdje niets meer te vertellen.
Mijn neef werkt in de keuken van de
Posten en hij vroeg of vrijwilligerswerk iets voor me was. Dat leek me
wel wat en ik werd maaltijdbezorger
en later ook vrijwilliger op de mannengroep. Nu kom ik elke dag vol
verhalen thuis.
In de keuken pak ik de lijsten erbij.
Daar staat op wie welke maaltijd
krijgt en of er bijzonderheden zijn.
Mevrouw A. verslikt zich bijvoorbeeld
in de rijst, dus zij krijgt aardappels in
plaats van nasi. Meneer B. houdt
niet van rauwkost en zijn vrouw wil
graag een zuiveltoetje na het eten.

Dat kan allemaal.
Als ik in de keuken kom staat de
keukenbrigade klaar langs de lopende band. Als een geoliede machine zorgen zij ervoor dat de vers
bereide maaltijden in de pannetjes
terechtkomen. Ik zet ze aan het einde van de band in een warmhoudbox en ga dan de wijk in. Als ik bij de
mensen thuis kom staan ze vaak al
in de deuropening te wachten en is
de tafel al netjes gedekt. Ze weten
natuurlijk wat er op het menu staat,
maar als ik de pannetjes op tafel zet
tillen ze toch nieuwsgierig de deksels op. Laatst zei een mevrouw nog
dat het iedere keer voelt als het uitpakken van een cadeautje. En zeg
nou zelf, het is toch heerlijk luxe dat
een kok elke dag voor je kookt?”
Vrijwilliger maaltijdbezorging bij
de Posten in de keuken
“Wij zijn soms de enigen met wie
mensen die dag een praatje maken”
“Als vrijwilliger hoor je er bij de Posten net zo bij als de betaalde krachten. Ze waarderen je echt. Verder
is het natuurlijk mooi dat ouderen
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daar dragen wij op een
praktische manier aan bij als maaltijdbezorger. Wie bij ons bestelt, wil

meestal niet anders meer. Er zijn
zelfs mensen in andere verzorgingshuizen, die bij de Posten hun maaltijd bestellen. De reden? Een verse
warme maaltijd zorgt voor een heel
andere eetbeleving dan het opwarmen van een kant en klaar diepvriesmaaltijd. En het is gewoon lekkerder.
Maar eigenlijk doen we méér dan alleen eten brengen. Vergeet niet dat
wij soms de enigen zijn met wie de
mensen die dag een praatje maken.
Als je elke week ongeveer twee uur
de tijd hebt om mensen in de wijk blij
te maken met lekkere maaltijd aan
huis, ben je bij de Posten van harte
welkom als vrijwilliger maaltijdbezorging. Er zijn functies beschikbaar als
chauffeur of bijrijder, dus een rijbewijs of een auto is niet vereist. Als
chauffeur ontvang je trouwens wel
een brandstofvergoeding. Daarnaast krijgen alle vrijwilligers een
kerstpakket, zijn we gratis lid van
de personeelsvereniging en zijn we
welkom tijdens alle personeelsuitjes.
Maar wat belangrijker is: je draagt bij
aan het welzijn van anderen en aan
een gevoel van saamhorigheid in de
wijk.”
Liever een andere vrijwilligersvacature? Kijk dan op deposten.nl/werken-als-vrijwilliger

Basiscursus Nordic Walking
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!

Herfstloop 2019 AC TION

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

Huldiging 300ste lid bij DOS-WK

Ben je sportief en graag buiten? Wil je
kennismaken met een actieve club waar
je 6 maal per week samen met anderen kunt nordic walken? Neem dan deel
aan de Basiscursus Nordic Walking van
atletiekclub AC TION. Deze cursus van 4
lessen start op zaterdag 21 september
2019.
Voor meer informatie en opgeven zie de
website van AC TION (www.action48.nl)
of neem contact op met Annet de Kiewit,
coördinator Nordic Walking via nordicwalking@action48.nl.

Op zondag 13 oktober organiseert
atletiekvereniging AC TION haar jaarlijkse Herfstloop. Voor iedere loper, jong en
oud, is er een geschikte afstand: kidsrun,
8 kilometer, 15 kilometer en halve marathon. Ook Nordic Walkers zijn van harte
welkom.
Voor meer informatie en opgeven zie
www.herfstloop-twente.nl/

Kom ook korfballen bij DOS-WK

Korfbalcub DOS-WK, KNKV Sportpleziervereniging van
het jaar 2019, heeft afgelopen zaterdag haar 300ste lid
gehuldigd. Deze mijlpaal werd bereikt aan het eind van
het verenigingsjaar, wat ook het doel was van de club.
Kangoeroe-lid Aart van der Velde is het 300ste lid en
werd op het veld verrast met een grote doos met daarin
ballonnen en een mooi cadeau. Aart was helemaal ondersteboven van alle aandacht maar ook super blij met
zijn cadeau.

Het korfbalseizoen is weer van start gegaan en de trainingen van alle teams van korfbalvereniging DOS-WK
zijn in volle gang. DOS-WK is een geweldige leuke korfbalvereniging waar iedereen zich snel thuis voelt.
We hebben een groot aanbod bij de jeugd. Van kangoeroes (vanaf 3 jaar) tot en met junioren (tot 19 jaar). En
bij de senioren is er dit seizoen, met diverse teams in
de competitie, zowel recreatief als prestatiegericht, voldoende keus.

Voorzitter René Gelderman sprak de aanwezigen toe en
stond stil bij deze mijlpaal voor de club. De club wil op
middellange termijn doorgroeien naar 350 leden. Specifieke aandacht gaat uit naar de jongste leeftijdscategorieën. Hiervan is de leeftijdscategorie waarin Aart zich
bevind, 3 tot 6 jaar, vooral aan het groeien. Maar ook bij
de F, E en D groep is er de nodige aantrekkingskracht.
Kinderen die willen meetrainen zijn van harte welkom.

Zoek je een gezellige familie korfbalclub waar je nieuwe
vrienden kan maken dan ben je bij DOS-WK aan het
juiste adres.

Kijk voor informatie op www.doswk.nl of mail op het email adres ledenwerving@doswk.nl.

Er kunnen gratis proeftrainingen worden gevolgd om
kennis te maken met de korfbalsport en om de sfeer te
proeven. Voor informatie kan contact worden opgenomen via ledenwerving@doswk.nl.
Kijk ook voor informatie op www.doswk.nl

36 optredens

van 12 bands

in 12 Boekelose tuinen

zondag 29 SEPTEMBER 2019
tussen 13.00 en 17.00 uur
gratis entree
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Nieuwe column: Wijkverhalen
De stad Aleppo ken ik uit het nieuws. De
stad waar altijd oorlog lijkt te zijn, dag
en nacht. Emir komt er vandaan. Hij
heeft er archeologie gestudeerd aan de
universiteit. In 2015 kwam Emir vanuit
Syrië naar Nederland. “Ik heb ook Marketing en Toerisme gevolgd hoor! ” Vertrouwde hij me toe toen ik hem voor het
eerst sprak bij het Taalpunt in de bieb.
Hij vertelt enthousiast over zijn zoektocht naar werk. Enthousiast over zijn
brede vakkenpakket, enigszins bedroefd over het vinden van een baan.
Collega’s van Vluchtelingenwerk hebben hem goed geholpen. Veel dingen
waren nieuw en ingewikkeld. De Nederlandse taal is erg lastig. Als Emir
woorden met ‘uu’ uitspreekt of als ik
hem ‘deur’ hoor zeggen, moet ik altijd
een beetje glimlachen.
Ik hou van taal, ook van
de uitspraak van Emir.
Emir begon zijn inburgeringscursus. Dit vond
hij erg fijn, omdat hij nu
meer zelf kon begrijpen.
Maar Emir wilde graag
meer doen dan alleen
naar school gaan. Hij
zag dat er heel veel vluchtelingen naar
Enschede kwamen die hulp nodig hadden. Daarom besloot hij vrijwilligerswerk te gaan doen om hen te helpen.
En dat terwijl hij zelf nog geen jaar in
Nederland woonde. Emir past in onze
Twentse cultuur, het is een aanpakker.
Emir begon als tolk, omdat hij goed
Arabisch en Engels spreekt. Al snel bedacht hij zelf een nieuwe functie: tolkencoördinator. Je kon bij hem terecht als
je als maatschappelijk begeleider een
tolk nodig had voor een gesprek, Emir
regelde dat voor je. Ondertussen haalde hij zijn certificaat voor Staatsexamen
B1. Door zijn vrijwilligerswerk leerde hij
de taal namelijk nog sneller en beter. In
2018 werd Emir zelf maatschappelijk

begeleider, hij volgde hiervoor speciale
cursussen.
Inmiddels is Emir 4 jaar in Nederland.
Hij woont samen met zijn vrouw Hajar
en hun lieve dochtertje Laila, die ze hier
graag groot willen brengen. Ik heb regelmatig contact met hem. Ik probeer hem
waar ik kan te helpen. Niet omdat het
moet, maar omdat het kan. Hulp bij de
Nederlandse taal heeft Emir niet meer
nodig. Hij denkt tegenwoordig zelfs in
het Nederlands en komt daardoor soms
niet meer op het Engelse woord. Hij
heeft een goede basis voor taal gehad
en leert nog continu bij door contacten
met zijn buren op Stroinkslanden en andere mensen die hij ondertussen in Enschede heeft leren kennen. Ik help Emir
bij zijn zoektocht naar werk. Emir wil zo
graag. Hij is zelfstandig
en ondernemend. Ook
hij wil – net als ik – anderen helpen. Hij zoekt
een sociale functie waar
hij zijn kennis en ervaring nuttig kan blijven
maken. Iets met vluchtelingen, coördinatie of als
begeleider. Fulltime als
het kan, want Emir wil graag een trotse
hoofdkostwinner van het gezin worden.
Ik leer veel van Emir en wat hij nu doormaakt. Hoeveel moeite het hem kost
om een begin te krijgen aan zijn carrière in Nederland. Hoe graag hij wil, en
blijft proberen. Niet voor niets werk ik
bij een welzijnsorganisatie. Ik wil graag
goed doen, dat komt van binnenuit. Ik
hoop dat Emir binnenkort een baan
vindt. Zodat ook hij nog meer goeds kan
doen. Met mijn hulp, of op eigen houtje.
Ondertussen blijf ik leren. Ook dat dit
gezegde niet te begrijpen is als Nederlands niet je moedertaal is.

Burendag!

Burendag in en om de Posten

Op 28 September 2019 vindt de jaarlijkse Burendag plaats. Douwe Egberts en
het Oranje Fonds organiseren samen
Burendag. Zo willen beide organisaties
mensen dichter bij elkaar brengen en
buurten socialer en leuker maken.
In Enschede Zuid vinden allerlei activiteiten plaats zoals een opknapbeurt
van de straat of een gezellige barbecue. Ook bij De Posten zijn er de hele
dag activiteiten. Wilt u weten of er in uw
buurt iets gebeurt? Kijk dan op www.burendag.nl
Zin om ook iets te doen? Voor dit jaar
kunt u zich nog aanmelden tot 27 september. Om u te ondersteunen bij het
organiseren van meer activiteiten in
de buurt is het Betrokken Buurtpakket
samengesteld. Weet u dat er zelfs subsidies tot € 350 beschikbaar zijn? Voor
dit jaar kunt u die niet meer aanvragen,
maar voor volgend jaar natuurlijk wel!
En breng onze redactie ook op de hoogte van uw activiteiten. Dan komen we
graag een kijkje nemen.

Veel mensen willen het liefst thuis sterven. Soms wordt de belasting voor hun
naasten om zorg te verlenen evenwel te
hoog. Vrijwilligers van de Leendert Vriel
kunnen in zo’n geval bijspringen en tijd,
aandacht en ondersteuning aan de zieke en diens naasten besteden. Er wordt
nauw samengewerkt met thuiszorgorganisaties.
De vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen. Zij kunnen wel de
zorg van de mantelzorgers even overnemen zodat die mantelzorger een nachtje
rustig kan slapen in de wetenschap dat
zijn of haar naaste niet alleen is.
Leendert Vriel Enschede Haaksbergen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers
(m/v); vrijwilligers die ’s nachts willen
waken bij mensen die ernstig ziek zijn
en die tot hun overlijden thuis verzorgd
willen worden.
“ Het is mooi werk, dat veel voldoening
geeft. Als vrijwilliger kun je veel betekenen voor mensen die de moeilijkste periode van hun leven doormaken. Gewoon
door er “te zijn”. Het is bijzonder om tij-

dens deze intensieve en intieme periode samen, meestal met de familie, op te
trekken”, aldus één van onze vrijwilligers
over zijn motivatie voor dit werk.
Een bepaalde vooropleiding is niet nodig
voor dit vrijwilligerswerk, emotionele stabiliteit, motivatie en een open houding
daarentegen wel.
Om goed voorbereid te zijn op dit werk,
krijgen nieuwe vrijwilligers een introductiecursus aangeboden. Daarnaast zijn
er geschoolde begeleiders beschikbaar
voor vragen/opmerkingen of om gewoon
even tegenaan te kletsen.
Voelt u zich aangetrokken tot deze vorm
van zorg en wilt u meer informatie:
op dinsdag 24 september is er een informatieavond waar u onder het genot van
een kopje koffie aanvullende informatie
kunt krijgen van de coördinatoren en vrijwilligers
Locatie: Zaal Leeuwerik Ariënsstaete
Lijsterstraat 30, Enschede
Tijd: 19.30u tot 21.00u
Als u zich op wilt geven is dat fijn! Dat
kan via enschede@leendertvriel.nl of
via tel.nr. 06 532 48 988
Meer informatie kunt u vinden op onze
website: www.leendertvriel.nl

Vergadering Stadsdeelcommissie Zuid

De Stadsdeel Zuid commissie vergadert een aantal keer per jaar en dat is voor
wijkbewoners een unieke gelegenheid om op een eenvoudige manier contact te
hebben met raadsleden, wethouder, stadsdeelmanagement, wijkraden en wijkbewoners. Een verslag van de vergadering van 10 september jl. volgt in de volgende
krant. U kunt zelf aanwezig zijn bij de volgende vergadering die is op 15 oktober
wederom bij De Posten.

Sanne, taalcoördinator bij Alifa

De Posten zet op nationale Burendag,
zaterdag 28 september, haar deuren
open voor de buurt. Het thema verbinding staat dit jaar centraal. Daarom
kunnen bezoekers onder het genot van
muziek, lekkere hapjes en drankjes én
een vol activiteitenprogramma kennismaken met de Posten.

Rick Hogenboom, bestuurder van de
Posten: “De Posten staat in het hart
van de buurt de Posten en midden
in de samenleving. Vanuit de coalitie
‘Onze buurt de Posten’ werken we de
komende jaren samen met Gemeente
Enschede, woningcorporatie Domijn,
Woonzorg Nederland én een heleboel
partners aan het creëren van een duurzame buurt. Een buurt waarin iedereen
– van jong tot oud - zich thuis voelt,
waar passende zorg voorhanden is,
waar je talenten kunt ontwikkelen, waar
je veilig kunt opgroeien en fijn woont.
Een buurt waarin mensen zich met
elkaar verbonden voelen. Een evenement als Burendag sluit daar natuurlijk
naadloos bij aan. Zo rollen de wijkraad
Wesselerbrink, SVEN en Domijn op
Burendag samen een echte rode loper
uit van de Lintveldebrink naar de Posten. Een letterlijke verbinding dus.”
Bomvol programma
De activiteiten bij de Posten staan in
het teken van bewegen, groen, eten
& drinken en muziek. Zo is er een

burg en de Broekheurne verzorgen
onder andere een kinderkleedjesmarkt,
springkussens en een ballonnenclown.
Eén van de feestelijke hoogtepunten
is de ingebruikneming van een nieuwe
duofiets. Niet alleen bewoners van de
Posten, óók buurtbewoners kunnen gebruik maken van deze nieuwe duofiets.
Tijdens Burendag kan er volop gefietst
(en gewandeld) worden over Het Groene Spoor. Een mooie rolstoelvriendelijke wandel- en fietsroute leidt naar Erve
Leppink. Daar staat een kopje koffie of
thee klaar en kan een kijkje worden genomen op het terrein. Geen zin om te
lopen of fietsen? Er rijdt ook een pendelbus van Reisbureau Efkes d’r Oet
tussen de Posten en Erve Leppink.

kennismakingsles Tai Chi en een domoticaplein, waar jong en oud kunnen
gamen en ervaren wat domotica voor
de gezondheid kan betekenen. Er zal
Indische, Syrische en accordeonmuziek te horen zijn. Op het foodplein zijn
Indische, Syrische en andere multiculturele lekkernijen en Hollandse hapjes
te proeven. Clown Spruit nodigt op ludieke wijze bewoners van de Posten
en bezoekers uit om contact met elkaar
te maken. Basisscholen De Mecklen-

Samen muziek maken
Samenwerkingspartner Kaliber Kunstenschool verzorgt een Play-in. Dit is
een korte workshop van 45 minuten,
waarbij iedereen mag meedoen. Aansluitend is er een kleine presentatie in
de binnentuin.
De activiteiten op Burendag vinden
plaats van 11:00 tot 15:00 uur rondom
en (bij slecht weer) binnen in de Posten
(de Posten 135) en op Erve Leppink
(Geessinkbraakweg 27). De toegang is
gratis. Het gehele programma staat op
www.deposten.nl/burendag.

K i nder p a g i n a
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de Stroinkslander
WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

BURENDAG
KOMT U OOK?

Op zaterdag 28 september is het Burendag. Dat vieren wij
met een gezellige dag vol muziek, proeverijen van lekkere hapjes,
drankjes en tal van activiteiten voor onze bewoners én voor de buurt!

MUZIEK
HAPJES & DRA
NK JES
ACTIVITEITEN
GEZELLIGHEID
ONTMOETING

Van 11:00 tot 15:00 uur staat het bol van de activiteiten rondom onze beide
locaties (de Posten 135 en Erve Leppink). U bent van harte welkom!
Wat is er allemaal te doen deze dag:

Bewegen

Groen
Op Burendag nemen we onze nieuwe duofiets in gebruik. Een mooie gelegenheid
om Het Groene Spoor te ontdekken!
U wandelt of fietst over een mooie
rolstoelvriendelijke wandel- en fietsroute
richting Erve Leppink. Daar wordt u
ontvangen met een kopje koffie of thee en
kunt u een kijkje nemen in de moestuin.

Benieuwd wat domotica voor u en
uw gezondheid kan betekenen?
Ontdek het op het domoticaplein
in De Brink. Jong en oud kan hier
verschillende games spelen.
In de binnentuin van de Posten
kunt u kennismaken met Tai Chi.
In de beweegtuin kunt u onder
leiding van onze beweegagogen
lekker bewegen.
Op 7 en 8 september was het Ridderweekend
bij Dragonheart. Een drukke gezelligheid met
zwaardgekletter, kampvuren, ouderwetse spelletjes, gebraden kippetjes en Middeleeuwse
muziek.
Heeft u al eens een bezoekje aan Dragonheart
gebracht? Nee? Kom snel eens langs voor
leuke cadeautjes in onze ridderwinkel, voor
opgezette dieren in de Taxidermy Room of
voor één van onze evenementen. Het volgende evenement vind plaats op 26/27 oktober.

Eten & drinken
Proeverij met Indische en Syrische
lekkernijen en Hollandse hapjes.

Muziek

In de Brink staat koffie en thee voor
u klaar met iets lekkers.

Indische muziek van Don Belvroy, Syrische
muziek van Mesud Elia, Accordeonmuziek
door duo Henk&Harry en Syrische dans.

Play-in door Kaliber
Kunstenschool
Doe van 13.30 tot 14.15 uur mee met
een muziekworkshop van Kaliber
Kunstenschool en maak kennis
met een muziekinstrument naar
keuze!
Aansluitend kun je het publiek
tijdens een korte presentatie laten
horen wat je hebt geleerd.

Buurserstraat 372 A, 7544 RH Enschede

En verder:
Clown Spruit legt op haar
eigenzinnige wijze contact met
bezoekers
Pendelbus van Efkes d’r Oet
tussen de Posten en Erve Leppink

Voor kinderen
Springkussen
Kinderkleedjesmarkt
Ballonnenclown
Schminken
Henna-tatoeages
Oudhollandse spellen

Op www.deposten.nl vindt u het hele programma, inclusief tijden en locaties.
A3 POSTER BURENDAG.indd 1

09-09-19 12:10
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Wisselwerking tussen kruiden en geneesmiddelen

Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

de Stroinkslander

September 2019

- vervolg van pagina 1 -

“Informeer altijd je arts of apotheker als je een kruidenproduct en een medicijn gebruikt”
Veel mensen ervaren de positieve effecten van kruidenproducten, maar weten niet dat de
combinatie van kruiden en medicijnen soms ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Winkelvereniging Stroinkslanden
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

Kruiden lijken misschien onschuldig, maar zijn dat niet altijd. De combinatie van medicijnen en
kruidenproducten is soms gevaarlijk. Het is daarom belangrijk dat medicijngebruikers weten
wat de risico’s zijn en dat ze altijd hun zorgverlener informeren.

Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460

Het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) heeft onderzoek gedaan naar 10
veelgebruikte kruidengeneesmiddelen en supplementen en hun invloed op geneesmiddelen
die via de apotheek worden verstrekt. Zij ontdekten daarbij al zoveel effecten op “gewone”
geneesmiddelen dat ze verder onderzoek noodzakelijk vinden. Zo is vaak niet duidelijk welke
hoeveelheden van een kruidenmiddel nog veilig zijn.

Wijkagent (Stroinkhuis)
Nihat Kösk
Tel. 0900-8844
Spreekuur: ma 13.30 - 14.30 uur

Soms kan een wisselwerking met een (ander) medicijn zelfs ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld:
• Sint-janskruid en kurkuma kunnen er voor zorgen dat medicijnen tegen kanker sneller worden afgebroken, waardoor zij minder effect hebben. Sint-Janskruid zorgt ook voor een sterkere werking van antidepressiva.
• De kruidenproducten ginseng en ginkgo hebben invloed op de bloedstolling. Bij gebruik met
een bloedverdunnend medicijn neemt het risico op trombose of een hart- of herseninfarct toe.
• Knoflook kan in hoge concentraties een remmend effect op de bloedstolling hebben. Wanneer knoflookcapsules tegelijkertijd met reguliere bloedverdunners wordt gebruikt, kan het
effect op de bloedstolling daarom groter zijn dan verwacht. Hierdoor wordt de kans op blauwe
plekken en inwendige bloedingen groter.

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

De risico’s op wisselwerking gelden niet voor de kruiden die in de keuken worden gebruikt bij
het klaarmaken van voedsel, maar voor de kruiden in hoge concentraties zoals in een capsule.
Daarom is het CBG een publiekscampagne gestart om mensen bewust te maken en te waarschuwen voor het effect dat kruiden en supplementen kunnen hebben op geneesmiddelen.
Met onder andere nieuwe toegankelijke informatie op de website en een animatievideo over
de wisselwerking met kruiden, wil het CBG het bewustzijn vergroten over de risico’s.

TANDARTSEN
• Tandartspraktijk SB Brager BV
Veldhoflanden 89-91
Tel. 053 4768191
APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577
FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
Tel. 053 4766339
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De Haan kraait

gedicht van Bert de Haan, mei 2013

De fiere pinksterblom
Daar bij die molen
ja, precies, die rietgedekte bovenkruier,
omringd door dode weermiddelen
en met ernstvuurwerk
in de gecapitonneerde kelders
geplaatst op een bijpassende berg
alwaar een kleine waterstroom
die kadastraal nauwelijks
geregistreerd staat voortkabbelt
en op dartele wijze een
wormwiel in beweging brengt
dat al menig molenrat
de kop heeft gekost

De arbeidsomstandigheden zijn al beter, geen stoommachines meer met gevaarlijke aandrijfriemen en minder lawaai.
Thomas Ainsworth heeft met de introductie van de Engelse snelspoel het weefproces verbeterd waardoor men drie keer zo snel kon produceren. De traditionele
“smietspoel” moest met de hand tussen het weefwerk heen en weer gegooid
worden, terwijl de snelspoel op wieltjes liep.
In 1833 opende Ainsworth een weefschool in Goor. De school was gevestigd in
een verbouwde schuur waar 86 moderne weefgetouwen waren opgesteld. Op
deze school konden de thuiswevers die nieuwe techniek leren. De school was
zo’n doorslaand succes dat er al gauw filialen kwamen in Diepenheim, Enter en
Holten. De scholen leverden enkele duizenden volleerde wevers af die op afbetaling een weefgetouw mee naar huis kregen. Zo maakte de Twentse textielnijverheid in recordtempo de overstap naar weven met de snelspoel. Toen in 1852
de stoommachine als krachtbron werd ingezet is het thuis weven geleidelijk verplaatst naar de productie in de textielfabrieken.
Het is bij veel mensen niet bekend dat we in Enschede een park hebben genoemd naar Thomas Ainsworth. Het park ligt in de wijk het Pathmos, de wijk met
veel straatnamen die een relatie hebben met de textiel. Het park wordt omsloten
door de Sterkerstraat, de Drukkerstraat en de Pathmossingel.

plaatste een kunstenaar
ter stede ingeschreven als handwerksman
bij dit tableau
een spade in de grond
van vijf meter hoog
hoewel ik geenszins een onverveerde
prince ben beroert deze aardsheid
mij dusdanig dat zij mij
het herte doorwondt
mijn boerengemoed huivert
tot diep in mijn donder
door wat kunst vermag

Het Thomas Ainsworth Park

Bron: Lindsey Wagenar

stroom - o - beek
draai - 0 - molen
vervoer - o - kunst
rule oh Lonneker!

THUISZORG
• J.A.J. Hannink-Monnikhof
Weeminklanden 13
Tel. 053 4331297
• Het Veldhof – Woonzorg Nederland
Vasterlanden 1-59
Tel. 088 9210330
DIERENARTS
• Dierenartsen Frowijn en Vermeulen
Zunabrink 202
Tel. 053 4780520

Bekijk en/of download de video en informatie op de website van het CBG:
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-kruiden

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

#weetwatjeslikt
Vermoedens van bijwerkingen van kruidenproducten en wisselwerking kunt u melden bij bijwerkingencentrum Lareb. Door het melden van bijwerkingen helpt u om het gebruik van medicijnen veiliger te maken.

Vereniging van Advies Associés
Wolferlanden 32

In de zomer, op woensdag 14 augustus, is Bert de Haan overleden.
Een zeer markant persoon in Enschede, schrijver, dichter, schilder en
levenskunstenaar. Een bekende verschijning in Enschede met zijn
bakfiets en bijzondere vaak onverwachte openbare optredens. Bert
heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik uitgever ben geworden. Voor zijn
dichtbundel ‘Voor Later’ uit 2014 mocht ik de presentatie organiseren
en zijn roman ‘Van de jongens van de brug’ mocht in met BBproductions uitgeven. Daarna ben ik in de krantenuitgeverij gerold. Bert heeft
voor mij veel betekend. In moeilijke tijden had hielp hij mij met klussen en levensadviezen, hij is belangrijk geweest bij de opstart van
mijn bedrijf. Maar hij was vooral een goede vriend. Ik ga hem missen.
De krant gaat hem missen.
Bert Bennink, uitgever en hoofdredacteur Stroinkslander

Wijkwijzer Stroinkshuis

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

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

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
Interviews: M
 arijke Kerkhof

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

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 9 oktober 2019

Afhaalpunten wijkkranten:
Wijkcentrum ‘t Stroink, WC Stroinkslanden, Primera, Servicecentrum Zuid,

De volgende krant verschijnt op:
donderdag 24 oktober 2019

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

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

Iedere donderdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur bent u welkom in de Wijkwijzer wijkcentrum Stroinkshuis.
Heeft u een vraag of zoekt u een activiteit of ondersteuning in uw wijk?
Bijvoorbeeld omdat u graag andere mensen wilt ontmoeten? Omdat u
hulp nodig heeft bij het boodschappen
doen of het bijhouden van uw administratie? Of heeft u een vraag over
zorg, opvoeding of financiele hulp nodig? In Enschede zijn veel activiteiten
en voorzieningen die u daarbij kunnen
helpen.
In het Stroinkshuis staan enthousiaste
vrijwilligers voor u klaar om u te helpen met vragen of problemen waar u
niet uitkomt. Het wijkteam maakt ook

onderdeel uit
van de Wijkwijzer. De Wijkcoach en
de WMO consulente zijn er van 9.00
tot 10.00 uur. Het budget adviesteam
is van 09.30 tot 12.00 aanwezig om
u te helpen met vragen op financieel
gebied. Ook is de woonconsulent van
de Woonplaats aanwezig van 09.30
tot 10.30 voor vragen over wonen.
Wat uw vraag ook is, Wijkwijzer helpt
u bij het vinden van een passend antwoord. Op donderdagochtend van
9.00 tot 12.00 is de Wijkwijzer geopend in wijkcentrum Stroinkshuis
U kunt Wijkwijzer ook digitaal vinden
via www.wijkteamenschede.nl/wijkwijzer. Telefonisch zijn de Wijkwijzer en
Wijkteams Enschede te bereiken onder nummer 053-481 7900.

Kinderen aan het werk in de textielfabriek.
Het was heel gebruikelijk dat vaders hun zoon of dochter als wevershulp aannamen. Zo kon wever Frans Weltevreden bij Van Heek te Enschede (Schuttersveld)
zelfs aan zes getouwen werken met hulp van zijn beide kinderen. “Ik sta tusschen
mijn beide kinderen in, een jongen van 16 en een meisje van 13 jaar”. De jongen,
die flink en vlug is, behandelt 2 getouwen: “ik houd echter toezicht op alle zes
getouwen en wij helpen zoo elkaar”.
Jongens en meisjes die als wevershulp werden aangenomen, verdienden in 1890
de eerste weken een halve gulden, dan klimmen ze langzaam op, tot zij eindelijk
komen op de helft van de opbrengst van twee getouwen.
Nadat meisjes en jongens een aantal jaren als wevershulp werkzaam waren geweest, konden ze zelf wever of weefster worden. Het aantal getouwen dat een
wever of weefster bediende, hing af van het soort goed dat erop werd gemaakt.

Hans Meier brengt de kunstenaar Sonna Krom regelmatig lekkere zoute haringen.
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HERFst in het STROINK
Gezellig en overdekt
winkelen bij winkeliers
in jouw wijk!

Elzinga

Vaneker

YE’S SNACKBAR
WIN

KELCENTRUM

CENTRUMHETSTROINK.NL

LIKE WINKELCENTRUM HET STROINK OP FACEBOOK!

