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Uilentuin bij Dragonheart weer open Nico Dassen zamelt geld in voor
Wist u dat de Uilentuin bij Dragonheart
weer open is voor publiek?

U kunt elke zaterdag van 11:00 tot
17:00 uur en zondagmiddag van 12:00
tot 17:00 uur terecht om de Oeraluilen,
Oehoes, Sneeuwuilen en de Bosuilen
te bewonderen in hun verblijven.
Daarnaast kunt u uiteraard ook gratis
een bezoek brengen aan de Ridderwin-

kel die uniek is in zijn soort in Nederland
en de Taxidermy Room met meer dan
250 opgezette dieren.

Ook gaan we vanaf woensdag 6 maart
t/m 30 oktober weer elke woensdagmiddag open.
Nog nooit gezien? Dan word het toch
wel eens tijd voor een bezoek!

Uitkomsten enquête onder
wijkbewoners Stroinkslanden

Tijdens de gezellige nieuwjaarsborrel van de wijk
Stroinkslanden in het Stroinkshuis op dinsdagmiddag 8 januari lagen er op initiatief van DamesSONG
op alle tafels enquêtes die de aanwezigen konden invullen. Daarin konden inwoners aangeven hoe men
over hun de buurt & wijk denkt en kon men eventuele tips en ideeën kwijt over hoe sommige zaken
misschien beter zouden kunnen. De uitkomsten van
deze vragenlijst staan hieronder beschreven:

1. Hoe lang woont u al deze buurt?
Tot 5 jaar 30%, 6 tot 20 jaar 39% en 21 tot 45 jaar 31%.
2. Wat bevalt u het meest aan deze buurt?
Het meest werd genoemd: dicht bij bosrand gezellig en rustig. Genoeg winkels en
voorzieningen, kinderen kunnen lekker buitenspelen en alles bij de hand. Maar ook
klonken er geluiden van “het was een leuke buurt maar het gaat nu snel achteruit.”
3. Welke veranderingen zouden deze buurt het meest verbeteren?
Meer contact met buurtbewoners, beter toegankelijk clubgebouw Smileyveld en de
weg door hofjes veiliger maken, het is nu een crossbaan. Verder werden genoemd
meer parkeerplekken en beter parkeerbeleid en meer voorzieningen voor oudere
jeugd. Ook vindt men controle op afval, meer onderhoud groen, stoepgroen en
voortuinen en goed onderhouden sociale huurwoningen belangrijk. Een aantal keren werd ‘weer een wijkraad’ genoemd. Sommigen willen meer winkels.
4. Hoe schoon is is deze buurt in het algemeen
Een ruime meerderheid ervaart het als redelijk tot goed schoon. Een minderheid
vindt het niet zo tot helemaal niet schoon.
5. Hoe veilig voelt u zich als u in het donker alleen op straat loopt in deze
buurt?
Een ruime meerderheid ervaart het als redelijk tot zeer veilig. Een minderheid vindt
het niet tot helemaal niet veilig.
6. Welke activiteiten zou u leuk vinden om aan deel te nemen?
De volgende activiteiten werden genoemd: schilderen, kaartjes maken, sporten,
bingo en mountainbiken. Ook zou men wel actief willen zijn met computer-activiteiten, fietstochten, een bakclub, ouderensoos en kooksoos. Verder werden nog
lees verder op pagina 15

zieke kleinzoon

Onlangs ontving Nico Dassen nog uit
handen van de burgemeester de Gouden Enschede Speld wegens zijn verdiensten voor de werkgrope Wijkbudgetten Stroinkslanden (WWS) en de
website www.stroinkslanden.nl.
“Mijn Naam is Nico Dassen, 63 jaar
en initiatiefnemer van de sponsortocht
voor mijn kleinzoon Jim. Ondanks dat ik
rolstoel-gebonden ben en diverse aandoeningen/ziektes heb, kan ik toch volop genieten van de goede momenten.
Aan mijn rolstoel kan ik een handbike
koppelen zodat ik kan fietsen met mijn
armen in plaats van met mijn benen.
Mijn benen werken nauwelijks meer
en dit fietsen met de armen is dus een
mooie oplossing.
Samen met enkele andere handbikers,
en fietsende- en verzorgende buddy’s
heb ik al een aantal sponsortochten georganiseerd voor goede doelen om zo
geld in te zamelen.
In November 2017 is bij mij kanker
(Chronisch myeloïde leukemie) geconstateerd. Een chronische variant, maar
helaas niet te genezen. Toch wil ik nog
één keer ‘vlammen’ om euro’s bij elkaar te fietsen voor een aangepaste
bus voor mijn kleinzoon, Jim, die het
mef2Csyndroom (een chromosoom afwijking) heeft. Dat houdt in dat hij nage-

noeg niet zal kunnen lopen en moeilijk
zal gaan praten.
Met een groep handbikers, fietsende en
verzorgende buddy’s gaan wij in 2019
flink trainen om in het weekend van 15
t/m 17 mei 2020 in totaal ruim 230 kilometers af te leggen om euro’s bij elkaar
te fietsen om de aangepaste bus voor
Jim te realiseren. De route die we gaan
afleggen is van Enschede-Zuid naar
ruim 115 kilometer verderop Otterlo.
Ook organiseren wij diverse sponsoracties om zoveel euro’s bij elkaar te verzamelen. Een grote actie die wij hebben
gepland is op zaterdag 13 april 2019.
Dan organiseren wij onze eerste rommelmarkt (locatie Parkeerplaats winkelcentrum ‘Het Stroink’/wooncomplex
‘Het Veldhof’), met versnaperingen, een
loterij en een leuke activiteit voor de
kinderen. Alle opbrengsten komen ten
gunste van de actie Biking4Jim.
Ook zamelt een jongeman (Jayden) van
vijf jaar statiegeldflessen in voor Jim.
Die zijn ook in te leveren op zaterdag
13 april tijdens de rommelmarkt.
Uiteraard is er ook een website voor
onze sponsortocht gemaakt die dagelijks wordt bijgewerkt. www.biking4jim.nl
Neem gerust een kijkje, via de website
zullen wij iedereen ook op de hoogte
houden.”
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Samenspraak

Uitvaartzorg door Marion Bollongino

website
e-mail
telefoon

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

Agenda van het Stroinkshuis
www.wikodakkapellen.nl

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)

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

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

Basisschool De
Regenboog wint
Onderwijsprijs!

voor de Stroinkslanden

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

www.prismamakelaars.nl

“31 januari zijn wij met een aantal
leerkrachten, leerlingen en mensen
vanuit Sportaal naar Zwolle gegaan
voor de uitreiking van de onderwijsprijs van Overijssel. Deze heeft
De Regenboog gewonnen met het
nieuwe onderwijsconcept, elke dag
één uur bewegen tussen de middag.
De jury was erg te spreken over onze
school! Woensdag 27 maart mogen
wij meedoen met de landelijke finale!
Dus wie weet wat ons dat gaat brengen…”

In gesprek met de wijkagent van de Stroinkslanden
Op maandag rond een uur of
twee kom ik bij de wijkagent van
de Stroinkslanden. Er is niemand
voor mij en gelukkig ook niet na
mij. Dat betekent aan de ene kant
dat niemand iets te melden heeft
en aan de andere kant dat we een
rustig gesprek kunnen voeren. De
vorige keer hadden we het over afvaldumping in het buitengebied. Hoe dat vervuilend
is en ons allemaal gemeenschapsgeld kost om op te
ruimen. Deze keer wil Nihat Kösk het graag hebben
over ondermijning. Ook daar komen we weer de illegale, dat wil zeggen criminele, hennepteelt tegen.
Maar ondermijning is meer dan dat. Op de website
van de politie is te vinden over ondermijning: “Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk?
De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te
vatten, maar grofweg betekent het de vermenging
van de onderwereld en de bovenwereld.” Nihat zegt
het volgende: “Alles wat het daglicht niet kan verdragen.” De politie in heel Enschede is hier de laatste
tijd druk mee bezig. Dat blijkt ook als een paar dagen
later de Stadsdeelcommissievergadering Zuid het er
ook over heeft/op de agenda heeft staan. Lees daarover meer op pagina 5.
Niet alleen is ondermijning dingen die het daglicht
niet kunnen verdragen maar je zou ook kunnen zeggen dat het dingen zijn waar geen belasting over
wordt betaald. Het kost ons dus wel geld maar er
komt niks terug.
In de afgelopen twee jaar zijn er 161 illegale hennepkwekerijen opgerold. In twee jaar zijn dat er gemiddeld bijna 7 per maand. Uit een presentatie van
de politie blijkt dat het overgrote deel van de kwekerijen in een flat of rijtjeswoning zijn. De hennepteelt

lijkt makkelijk geld verdienen. En misschien is dat
ook wel zo voor de grote jongens. Die blijven helaas te vaak buiten schot. De kleintjes, de mensen
die hun huis laten gebruiken of hun bankrekening of
hun auto, die vaak al geen kant op kunnen vanwege
allerlei redenen, die lopen vaak tegen de lamp en
worden er niet echt rijker van. Buiten dat is de hennepkwekerij levensgevaarlijk. Zeker als ze plaatsvindt in een flat of rijtjeswoning. De planten hebben
veel vocht en warmte nodig en electriciteit wordt
vaak illegaal afgetapt. Dat gaat niet altijd/meestal/

altijd niet op een veilige manier. Het risico op brand
is helaas levensgroot. En zo’n brand kan gemakkelijk overslaan naar de flat of het huis van de buren.
Nog een reden voor de politie om vol in te zetten
op de opsporing en ontmanteling van illegale hennepkwekerijen. De politie is heel blij met meldingen
van burgers. Van u. Ziet u iets, ruikt u iets, merkt u
vreemde zaken op? Meld dat dan alstublieft bij de
politie. Dat kan al op elke maandagmiddag op het

spreekuur van de wijkagent. Van 13.30 tot minimaal
14.30 uur op ‘t Stroinkshuis.
Ondermijning is natuurlijk meer dan alleen illegale drugs. Een ander voorbeeld van ondermijning is
bijvoorbeeld een grote bruidszaak vol jurken waar
nooit een klant komt. Een aanstaande bruid die in
blijde verwachting van haar bruiloft een jurk komt
uitzoeken, die zie je niet. Dat kan betekenen dat er
een drugslab achter schuilgaat of dat er geld moet
worden witgewassen. Motorbendes die zich met dingen bezig houden die het daglicht niet kunnen verdragen, of autohandelaren die auto’s opkopen voor
de export maar hier eerst met valse kentekenplaten
blijven rondrijden. Natuurlijk zonder belasting te betalen.
Als niemand meer belasting betaalt is er in ons land
geen onderwijs meer, geen wegenonderhoud of
openbaar vervoer. Allerlei overheidszaken worden
betaald van de belastinginkomsten.
Nog een laatste voorbeeld van ondermijning waar
we het over hebben is fraude met de pgb’s. Zorgfraude. Er zijn bureau’s die wel zorg in rekening brengen
maar die niet geven. Zij strijken dus geld op dat bedoeld is om iemand die zorg nodig heeft te helpen.
U heeft bijvoorbeeld recht op 4 uur zorg in de week
maar krijgt er maar twee terwijl het zorgbureau voor
4 uur vergoed krijgt. Met meerdere cliënten kan dat
aardig oplopen. Bent u nou toevallig op zoek naar
een zorgbureau dan is een eerste stap om langs te
gaan bij de Wijkwijzer een goede stap. Jeroen Wams
van de Wijkwijzer is elke donderdagochtend tussen
9.00 en 12.00 uur aanwezig op ‘t Stroinkshuis om u
de juiste weg te wijzen.
De politie werkt hard en ziet veel maar kan niet zonder uw opmerkzaamheid en melding. Dat kan dus bij
de wijkagent maar u kunt ook bellen met 0900-8844.

(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

Budget Advies Teams Enschede nu ook
elke donderdagochtend in ‘t Stroinkshuis
Begin juli 2017 is een aantal actieve vrijwilligers gestart met het project ‘BudgetBuddy’ om de inwoners van de zuidwijken in Enschede te ondersteunen bij vragen omtrent hun financiële huishouding. De vrijwilliger gaat de wijk in om de wijkbewoner
in de gelegenheid te stellen om laagdrempelig zijn of haar vragen te kunnen stellen.
Daar waar nodig wordt een afspraak gemaakt om een overzicht te maken en te
kijken of er verdere (professionele) ondersteuning nodig is.
Het project wordt nu in heel Enschede gedraaid onder de naam Budget Advies
Teams. Sinds enkele maanden zitten we ook in het Stroinkshuis op de donderdagochtend tussen 10.30 en 12.00 uur.
Wat doen wij als Budget Advies Teams precies:
• Wij zijn actief in de wijk en sluiten graag aan bij activiteiten;
• Wij geven voorlichting over onze werkzaamheden;
• Wij haken aan bij de wijkwijzer in uw wijk;
• Wij spreken op individuele basis met wijkbewoners die een vraag hebben;
• Wij maken aan de hand van deze gesprekken een financieel overzicht;
• Wij geven advies op maat naar aanleiding van dit financiële overzicht;
• Wij weten de juiste hulp te vinden wanneer er meer ondersteuning nodig is.
Wilt u een vrijblijvend gesprek, een voorlichting voor een groep, of wilt u zelf als
vrijwilliger bij ons aan de slag? Stuur dan een e-mail naar Budget Advies Teams
Enschede john.derouville@bat-enschede.nl of bel voor een afspraak.
Wat doen de ‘Budget Advies Teams’?
B.A.T. is opgericht om Inwoners van Enschede preventief te ondersteunen op het
gebied van schulden/financiën. Dit doen we in 3 verschillende fases, namelijk:
1. Bespreekbaar maken van het onderwerp geld/financiën/schulden;
2. Het kort en krachtige inventarisatie traject;
3. Het advies/de doorverwijzing.
John de Rouville, Ondersteuningsteam Budget Advies Teams Enschede
Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 16:00 op 053-480 12 00
(algemeen nummer Alifa) of mail naar john.derouville@bat-enschede.nl. Voor meer
informatie kun je ook terecht op www.bat-enschede.nl

Column
Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (4)
Het nieuwe jaar, 2019, is nu alweer
een paar weken onderweg. En behalve de bubbels en de oliebollen
hebt u binnen uw familie misschien
nog wel een of andere traditie of gewoonte om een nieuw jaar te beginnen. Ook de Vaandrig Leppink Groep
heeft zo’n traditie: de nieuwjaarshike. Al een aantal jaren verzamelen
de jeugdleden, hun (bege)leiding,
oud-leden en ouders en familieleden
zich op een plek, ergens in ons mooie
Twente om samen een flinke afstand
te gaan lopen en onderweg opdrachten te vervullen. En hoewel het weer
niet elk jaar even goed meewerkt, is
de onderlinge sfeer er altijd uitstekend. Maar koude en nattigheid deren ons niet, en zo’n beetje alles is op
te lossen met soep, koffie en warme
chocolademelk. Misschien een idee
om volgend jaar eens met ons mee
te lopen?
De vorige keer heb ik het al even
gehad over dat clubhuis aan de
Buurserstraat. Ook dit was een zelfgebouwd geheel dat, in de herinneringen van vele(oud)leden nog altijd
voortleeft als zo’n beetje het ideale
clubhuis. En nu moet wel gezegd
worden dat de ligging zodanig was
dat het ten tijde van de opening vele
andere scoutinggroepen een beetje
groen heeft uit doen slaan van jaloezie. Maar wat wil je ook. Het lag
midden in een groot bosperceel, we
konden er naar hartenlust spelen,
bouwen en verder alles doen wat
een scoutinggroep zoal kenmerkt.
Maar die mooie ligging had natuurlijk ook z’n keerzijde. Iemand die de
allereerste foto’s van dit gebouw
bekijkt kan zien dat het een mooi en
open karakter heeft. Maar dat bood
natuurlijk ook mogelijkheden voor

de leden van het inbrekersgilde. En
het feit dat het gebouw zo mooi in
dat bosperceel gelegen was, betekende ook dat er niemand was die
een oogje in het zeil kon houden. Of
in ieder geval, dat inbrekers het idee
hadden dat ze op de vingers werden
gekeken, want dat alleen wil nog wel
eens helpen om hen hun heil ergens
anders te laten zoeken. De VLG is altijd dol op bezoek, maar niet op diegenen die na afloop van hun bezoek
de inventaris als een grote puinhoop
achterlaten. Er zat dus niets anders
op dat het clubhuis te gaan beveiligen. Het open karakter maakte
langzamerhand plaats voor het idee
van een houten bunker. De ramen
werden afgedekt met zware houten
luiken die met stalen strippen en
bouten dwars door de muren heen
werden afgesloten. De enige zwakke
plek werd uiteindelijk gevormd door
de twee openslaande deuren. En gelooft u me, één vergeten grendel was
al voldoende om tijdens een daaropvolgende zaterdag tot de conclusie
te komen dat we weer eens bezoek
hadden gehad. Die twee deuren waren dan ook uiteindelijk voorzien van
stalen frames en afgedekt met staalplaten van een millimeter of drie dik.
Ze waren letterlijk niet te tíllen.
Tja, je moet er nu eenmaal wat voor
over hebben om kinderen een leuke tijd te bezorgen. Want neem dat
maar van me aan, we hebben daar in
dat clubhuis vijfentwintig prachtige
jaren gehad.

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

1951 – ons clubhuis aan de Buurserstraat

Januari
NovemWorkshop:

Zin in opruimen
de Stroinkslander
WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

In deze workshop leer je de beginselen van organizen. Organizen is meer dan opruimen. Het geeft je een structuur waarbij je veel gemakkelijker keuzes kunt maken en
focus houdt. Of je nu aanloopt tegen rommel of een teveel aan spullen, of misschien
wil je achterstallige post of administratie wegwerken. Natuurlijk is er in de workshop
ook aandacht voor hoe je opruimen leuk kunt maken én hoe je het vol kunt houden.
Op dinsdag 12 maart ’s ochtends van 9.30 – 11.30 uur.
Liever ’s avonds? Dat kan op donderdag 21 maart ’s avonds van 19.30 – 21.30 uur.
Kosten: € 12,50 per persoon
Locatie: Stroinkshuis kamer 1, adres: Het Stroink 64 in Enschede

Kids4ward
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Wij nemen nog nieuwe patiënten aan

BAVARIA, GROLSCH OF
KORNUIT**

GOUDEERLIJK
BROOD

2 kratten Bavaria à 12x30 cl,
Grolsch à 24x30 cl of
Kornuit à 24x30 cl

Mais, dubbel volkoren
of meergranen bruin

2

e
HALVE
PRIJS*

50%
KORTING

EnschedeZuid

Vergadering Stadsdeelcommissie Zuid 5 februari op het Bonhoeffer aan de Vlierstraat

Sinds begin 2019 is Kids4ward gestart met de begeleiding van onze eerste twee cliëntjes. Kids4ward is
een jong, dynamisch bedrijf dat zich richt op kinderen en pubers die extra ondersteuning nodig hebben,
op welk gebied dan ook. Anouk en Chris zijn de oprichters van Kids4ward. Anouk werkt in het speciaal
onderwijs en Chris in het voortgezet onderwijs, een
mooie combinatie die veel te bieden heeft.
Naast huiswerkbegeleiding en bijles, verzorgd kids4ward ook sociale vaardigheidstrainingen. Deze zo
geheten Bikkeltrainingen, waarbij kinderen leren om
sociaal vaardiger te worden, is door kids4ward uitgebreid met de zelf ontwikkelde Bikkels & Banjerstrainingen. De Bikkels & Banjers training is uniek in
hun soort omdat naast de trainers ook de hulphonden
Biscuit & Charlie worden ingezet. Dit maakt de training extra leuk. De indeling van de trainingen is altijd
op maat. Kinderen kunnen de gehele training volgen,
maar er bestaat ook de mogelijkheid om losse trainingen aan te vragen. Iedere les behandeld een ander thema. De website van Kids4ward zal vanaf april
aangeven welke thema’s aangeboden worden gaan
worden en welke data daaraan gekoppeld worden.
Naast de bovengenoemde onderwerpen richt kids4ward zich ook op leerlingen die in groep 8 zitten en
moeite hebben met de overstap naar het voortgezet
onderwijs, leerlingen die thuis zitten en momenteel
geen onderwijs volgen en begeleiden kinderen met
een diagnose binnen het autistisch spectrum.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Kids4ward (www.kids4ward.nl), onze Facebooksite of
een mail sturen naar info@kids4ward.nl

Sfeerverslag en onderwerpen
Op dinsdag 5 februari was het weer zover: de Stadsdeelcommissie Zuid vergadering. Zes keer per jaar
vindt deze vergadering plaats ergens op een locatie
in Enschede Zuid. De locatie wisselt elke keer zodat je
gelijk ook eens ergens komt waar je anders nooit komt.
De raadsleden met Zuid in hun portefeuille komen samen om te vergaderen. Iedereen is welkom en iedereen mag meepraten. Om 19.30 uur begint de vergadering met een koffie-halfuurtje zodat iedereen alvast
met iedereen informatie kan uitwisselen. De meest
directe vorm van democratie in Enschede. Deze keer
was de burgemeester ook aanwezig. Elke vergadering
heeft een thema dat wordt voorbereid door een paar
raadsleden en dat thema was deze keer Veiligheid. En
de burgemeester heeft het gezag over de politie en
brandweer.
Na het koffie- en thee halfuurtje begon de vergadering met een presentatie van Suzanne Coehorst en
Brechje Munsterhuis van het team Veiligheid. De

politie is druk en wil graag samenwerken met de gemeente. De presentatie bevatte veel grafieken en cijfers over criminaliteit op buurtniveau. De algemene
conclusie is dat de criminaliteitscijfers al jaren dalen.
Vroeger betekende dat als de cijfers dalen de politie
tevreden is en zich focust op andere zaken. Maar omdat er nu op buurtniveau ingezoomd kan worden, kan
de aandacht ook daar naartoe. Bijvoorbeeld: de cijfers
over fietsendiefstal, vervuiling, jeugdoverlast, mishandeling, woninginbraak dalen stadsbreed maar stijgen
in sommige wijken. Geluidshinder overig, dus niet die
van evenementen, overlast verwarde personen, winkeldiefstal en overlast van zwervers stijgen. In Enschede Zuid stijgen de getallen voor vermogensdelicten,
winkeldiefstal en inbraken bij bedrijven. Deze stijging
komt ook vooral door een lichte stijging van de aangiftebereidheid. Er wordt dus meer aangifte gedaan.
Alle cijfers worden in overleg geïnterpreteerd. Zo is de
overlast van zwervers in Zuid gestegen maar dat komt
ook omdat de politie een actie heeft uitgevoerd in het
centrum (Wilminkplein). Dan zie je vaak dat de over-

last zich verplaatst naar een andere plek in de stad.
De cijfers voor jeugdoverlast in Zuid zijn flink gedaald.
Er zijn geen hinderlijke, overlast gevende of criminele
jeugdgroepen in Enschede Zuid. De lastige jongeren
die er zijn komen niet uit Zuid zelf. Ze geven overigens
wel overlast in Enschede Zuid.
Over woonoverlast; daarvoor is men bezig een nieuw
werkproces op te zetten. Mensen hebben veel rechten
in hun eigen huis en dan is overlast moeilijk aan te pakken. Wel zijn er deze maand aanhoudingen gedaan op
de Lintveldebrink. De cijfers voor woninginbraak zijn
over het geheel gedaald in Zuid. De afgelopen twee
jaar zijn er 161 illegale, dus criminele hennepplantages opgerold. Er wordt een lijstje getoond op het grote
scherm en dan zie je meteen dat de meeste hennepplantages zich in flats en rijtjeshuizen bevinden. Dit is
behalve crimineel ook levensgevaarlijk, zo wordt benadrukt. Voor de hennepteelt tappen de criminelen vaak
illegaal elektriciteit af en er wordt een warme en vochtige omgeving gecreëerd. U kunt zich voorstellen dat dit
lees verder op pagina 7

KIES & MIX FRUIT

Junami appels zak à 1 kilo
Pitloze rode druiven bak à 500 gram
Blauwe bessen bakje à 125 gram
Mandarijnen net à 1 kilo

3 VOOR

4

50

Geen 18, geen alcohol

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 30 januari t/m di 26 februari 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

** Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. kijk voor de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding. Max. 6 kratten per transactie.
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WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

de Akkerstaf

de Klimop

In de zuidwijken zijn meerdere instellingen voor gehandicaptenzorg
Staan wij er wel eens bij stil wat daar allemaal gebeurt?
We komen wel snel in contact met de bejaardenzorg en
dat vinden we normaal, hoort bij het leven. Maar we worden maar zelden geconfronteerd met mensen met een
verstandelijk of lichamelijk gebrek. Hier in Zuid hebben we
bijvoorbeeld De Akkerstaf aan het Bijvank en De Klimop
bij de vijver. In de Helmerhoek is het Erve Leppink waar
de Posten en de Stichting J.P. van de Bent hun werk doen.

* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

de Stroinkslander

Burgemeester Onno van Veldhuizen: “Signaleren en blijven melden”

Meld je nu aan via 06-14967392 of mail naar: gerda@overviewcoach.nl
Vol is vol!
Tot ziens, Gerda Vink

Gebruik elke dag een rager op advies van
tandarts Brager

Februari 2019 voor heel
nieuws

Donderdag op de markt kom je soms een groep van de
Akkerstaf tegen of in het winkelcentrum maar dat zijn dan
mobiele deelnemers. Die helpen ook in de keuken en hebben ook taken. De grootste groep heeft in de dagopvang
permanente zorg zoals verschonen, eten (soms sondevoeding), medicijnen. Enkelen krijgen fysio of logopedie
en muziek is een dankbare therapie.
Denken wij er wel eens aan wat een ouder overkomt en

wat dat met je leven doet. Ik sprak met een moeder die
vertelde wat het met haar deed toen de kinderen uit de
buurt de eerste schooldag hadden en door de ouders naar
school gebracht werden en haar kind met een busje werd
opgehaald.
Het is pittig werk voor de mensen die dit werk doen en
soms wordt er ook enorm gelachen.

Voetscandag
schoenenmarkt
Locatie: De Posten
Restaurant de Brink
donderdag 14 maart
10:00 - 16:00 uur

Zou u ook graag lekker en makkelijk willen lopen? Ook voor u is dit mogelijk!
Bent u bekend met voet-, enkel- of knieklachten? Het moeilijk kunnen vinden van goede
schoenen? Dan hebben wij voor u een mooie dag georganiseerd om te noteren in uw
agenda. Gezamenlijk met de medisch pedicures , podotherapeut en schoenadviseur staan
wij voor u klaar om vrijblijvend advies in te winnen over de mogelijkheden die er voor u
zijn. Op deze dag hebben we een grote collectie schoenen meegenomen om u het verschil
te kunnen laten voelen en wanneer gewenst aan te kunnen schaffen. Tevens zal er de
mogelijkheid zijn om kleine behandelingen uit te kunnen laten voeren door de medisch
pedicures of podotherapeut.

Graag zien wij u donderdag 14 maart om ook u te laten lopen als een kievit!
Bij aanschaf van een paar schoenen ontvangt u een leuke goodybag!
Team Medisch Pedicures De Posten
Team Voetencentrum Wender
Team Kievit Schoenen

Woensdagmiddag 27 februari
gastspreekster Katerina Braam
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.
Woensdagmiddag 27 februari gastspreekster Katerina Braam
Kunstenares Katerina Braam komt op 27
februari ons vertellen over haar drijfveren, overwinningen en haar kunst. Hoe
haar culturele achtergrond haar creativiteit stimuleert.
Laat je inspireren en beleef deze middag
met ons. Deze ontmoeting is tevens de
opening van de expositie van haar werk,
wat 1 maand bij SIVE te zien zal zijn.
We treffen je graag op 27 februari. Aanvang 12:00 uur
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.
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

Februari 2019
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’t Helmgras, het houthok

Op ‘t Helmgras wordt regelmatig hout
aangeleverd. Uit heel Twente komt er
hout dat te goed is voor de Paasvuren
maar niet door de eigenaar zelf verwerkt
kan worden. Omdat ik de nieuwe verslaggever ben kreeg ik een rondleiding
van Roy en Mike. Vincent, waarmee
ik al eens had koffie gedronken, was
niet aanwezig. Voor het eerst in dagen
scheen de zon dus een mooi moment
voor een uitgebreide rondleiding.
Nou, ik kan u vertellen dat ik er het liefst
gelijk was blijven werken. Omdat het
februari is, is er in de moestuin, boomgaard en kassen weinig te doen. Een
mooie klus is dan houtkloven. Eerst
worden de lange stammen met een
motorzaag met afstandshouder in precies even lange stukken gezaagd. Voor
brandhout wordt alleen het hout van
loofbomen gebruikt. Naaldboomhout
gaat in de eigen allesbrander omdat dat

slechter brand en zorgt voor vervuiling
van de schoorsteen. Op een bijzonder
slimme manier wordt het harde hout
van het zachte hout gescheiden gehouden. Op de grond loopt een rode
streep, daarover liggen stammetjes als
scheidslijn. Links gaat het zachte hout,
rechts ervan het harde hout zoals eiken. Als er dan een klant komt met een
aanhanger gaan twee medewerkers
elk aan een kant staan en zo krijgt u
een mooi mix van hard en zacht hout
mee naar huis. Mensen die wonen op
de Helmerhoek kunnen het overigens
gratis bezorgd krijgen. Zelf mocht ik
ook de kloofmachine proberen. Naïef
als ik was dacht ik dat het met de bijl
zou gebeuren maar daar zijn de hoeveelheden natuurlijk veel te groot voor.
Het hout dat nu verwerkt wordt is voor
het komende seizoen. Nieuw dit jaar is
dat er ook kleinere zakken gekocht kunnen worden. Langs de kant van de weg
komt een verkoophuisje te staan. Gaat
u wandelen in deze mooie omgeving
dan kunt u op de terugweg naar huis
een zakje meenemen voor een vriendelijk prijsje. Het hout dat niet gekloofd is
voor de verkoop wordt in het houtatelier
verwerkt. Daarover de komende keer
meer.

Verslag Stadsdeelvergadering - vervolg van pagina 5 zeer brandgevaarlijke situaties oplevert.
Als een hennepplantage in brand vliegt
op een afgelegen locatie dan is er alleen
maar een brand en een verloren gegane oogst. Als dit gebeurt in de flat van
uw buren dan kunnen er doden vallen.
De politie vraagt dus nadrukkelijk aan u,
de bewoners, om mee te helpen om zaken te signaleren en te melden. Soms
lijkt het dan of de politie niks met uw
melding doet maar achter de schermen
wordt er dan uitgezocht hoe het zit en
er wordt bewijsmateriaal vergaard. Zo is
men ook gekomen tot de aanhoudingen
op de Lintveldebrink. En er wordt op dit
moment aan meer zaken gewerkt achter
de schermen. Blijft u dus vooral melden
zodat zaken op heterdaad door de politie kunnen worden opgelost. Met drugs
kan veel geld verdiend worden maar de
burgemeester vertelt ook dat er in 2018
zes drugsgerelateerde doden zijn gevallen. De 161 opgerolde hennepplantages worden overigens gezien als het
topje van de ijsberg.
De
burgemeester
doet een oproep
om vooral samen te
werken met de politie, het te melden bij
de wijkagent om zo
tot weerbare straten en buurten te
komen. Met zijn allen zorgen we daarvoor. Weerbare straten en buurten zijn
ook nodig om jongeren op het rechte
pad te houden. De burgemeester heeft
tegenwoordig veel meer mogelijkheden

dan 15 jaar geleden. De burgemeester
mag tegenwoordig bijvoorbeeld boetes
en dwangsommen opleggen of panden
sluiten.
De wijkbudgetten zijn het tweede onderwerp op de agenda van de Stadsdeelcommissie Zuidvergadering. Na
drie presentaties, van elke wijk in Zuid
één en een paar kritische vragen van
raadsleden worden de wijkbudgetuitgaven van 2018 goedgekeurd. De uitgaven van elke Zuidwijk kunt u vinden op
de websites van de wijken. www.wesselerbrink.nl, www.stroinkslanden.nl en
www.helmerhoek.nl.
De volgende vergadering is op 26
maart en heeft als thema ‘Werken en
meedoen’. De locatie wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente
en gedeeld op facebook en de websites
van de wijken. Na afloop van de vergadering is er tijd voor
een drankje en een
hapje en nog even
napraten. We zien u
graag op de volgende vergadering!
Redactie: De officiële notulen van deze
vergadering
kunt
u vanaf begin april
vinden op de website van de gemeente.
Ze kunne nu nog niet in de krant omdat
dat ze eerst goedgekeurd moeten worden op de vergadering van 26 maart as.

advertorial

Beste netwerkpartners, buurtbewoners,
Wegens een interne verschuiving bij SVEN, ga
ik vanaf 1 maart werken
in stadsdeel West. Mijn
werkzaamheden in Zuid
zullen overgenomen worden door Bertus Siemerink.
Zijn mail adres is bsiemerink@radaruitvoering.nl Hij zit al gedeeltelijk in Zuid,
vanaf 1 maart komt hij volledig deze
kant op en zal mijn werk in Helmerhoek
en Wesselerbrink overnemen.

Bewonersbedrijf
Noaberhuus
gaat een maatschappelijke
Trotse bewoonster
van Stroinkslanden
Jenny Schonewille
invulling geven aan horeca Stroinkshuis

“Je maatschappelijk inzetten is heel gewoon’’!
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Ik wil jullie allen heel erg bedanken voor
de fijne samenwerking die ik met velen
van jullie heb gehad, en hoop op dezelfde manier in West aan het werk te
gaan. Tot 1 maart blijf ik uiteraard met
heel veel plezier mijn werk voortzetten
in de Helmerhoek en de Wesselerbrink.
Tot later en fijne dag nog.
Met vriendelijke groet,
Arife Nisli Alkan – Netwerkcoach

Wordt collectant en help slachtoffers
van oorlogen en rampen wereldwijd
Nieuwe uitdaging voor mountainbikers en wandelaars in Twente
Op zaterdagmiddag 9 februari zijn de
mountainbike-route en het wandelpad
‘Skiheuvel Het Rutbeek’ officieel geopend. Benno Brand, voorzitter Vrijetijdseconomie van Regio Twente en
wethouder Niels van den Berg van Enschede zorgden voor een spectaculaire
opening op de fiets. “Een prachtige route voor alle mountainbikers uit Twente”,
benadrukte Benno Brand.

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

Begin 2018 hebben Het Rutbeek (onder
deel van Regio Twente) en Skicentrum
Moser in Enschede de handen ineen
geslagen. “Samen met onze collega’s

van Routenetwerken Twente (ook onderdeel van Regio Twente) en vrijwilligers zijn we gestart met de aanleg van
mountainbikeroute ‘Skiheuvel Rutbeek’,
vernoemd naar de unieke locatie met
ruim 40 kombochten en wel 160 hoogtemeters.”

Van 24 t/m 30 maart vindt de jaarlijkse
ZOA-collecteweek plaats. De opbrengst
is voor slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld. Om de collecte zo goed
mogelijk uit te voeren en tot een succes
te maken, zoekt ZOA vrijwilligers. Helpt
u mee met collecteren?
Wereldwijd zijn er momenteel ruim 68
miljoen vluchtelingen en het worden
er helaas steeds meer. Denk aan de
Rohingya in Myanmar die huis en haard
achter hebben moeten laten. Of aan Jemen, waarvan de beelden van extreme
honger onze woonkamers binnenkomen. Veel inwoners zijn direct afhankelijk van humanitaire hulp. Deze mensen
zijn alles kwijt en hebben dringend hulp
nodig. We zoeken nog collectanten om
o.a. deze mensen te helpen. Voor u een
uurtje of een avondje inzet, voor hen
hoop op een betere toekomst!
ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn
van een oorlog of natuurramp en daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doet

ZOA door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon
drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast helpen ze deze mensen ook om
na een ramp hun leven weer op te bouwen.
Helpt u mee?
Om ook dit jaar de collecteweek in Enschede mogelijk te maken zijn er veel
vrijwilligers nodig. Wilt u zich ook een
uurtje inzetten voor slachtoffers van
oorlogen en rampen?
U kunt zich aanmelden bij:
Helprich ten Heuw, tel.06-53674975,
e-mail: h.tenheuw@zoa.ngo
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De Posten zoekt
maaltijdbezorgers
Trefpunt Bureau Herstel,
locatie Helmerzijde

Iedere maandagavond is er een inloop voor familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid
Van 18.30–20.00 uur bij Bureau Herstel Mediant, Broekheurnering 1050.
U bent van harte welkom!

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

TWENRENO Traprenovatie

77652.pdf 1

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.

AutoMaatje heeft in de hele stad actieve vrijwilligers zodat de vrijwilligers niet de hele stad door
hoeven te rijden om iemand bijvoorbeeld naar
de kapper of naar een soos te brengen. Ook in
stadsdeel Zuid neemt de vraag naar ritten dusdanig toe dat het team van AutoMaatje nieuwe
vrijwillige chauffeurs goed kan gebruiken.
Veel mensen willen graag eens naar de stad,
een soos, het winkelcentrum of moeten naar
het ziekenhuis. Vaak is dit door problemen met
het vervoer lastig te realiseren. Als mensen niet
veel contacten hebben en ook niet meer mobiel
zijn kan eenzaamheid het gevolg zijn.
Er is niet altijd een geschikt vervoersaanbod
voor minder mobiele senioren, vandaar dat AutoMaatje zoveel nieuwe deelnemers krijgt. De
vrijwilligers van AutoMaatje vervoeren deelnemers tegen een kleine kilometervergoeding. Als
vrijwilliger bepaalt u zelf wanneer en hoevaak u
wilt rijden.
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Volle bingokaart? Dan komen we graag met u in contact. Wij zien uw mail met een toegevoegd CV graag tegemoet.
Voor een uitgebreide functieomschrijving, verwijzen wij u naar onze website www.buurtbemiddelingenschede.nl

Gezocht: Enthousiaste vrijwillige gastvrouwen/heren
op onze woonlocatie van de Posten, Erve Leppink

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

Vers en meer keus

U kunt overal gratis parkeren

Voor meer informatie:
Alifa Welzijn Ouderen,
Pathmossingel 202,
7513 CM Enschede.
Theo Jongman
tel. 053 432 01 22
t.jongman@alifa.nl

Methodiek
Buurtbemiddeling

verschillen

aan woongenot

R Persoonlijk

Wilt u een AutoMaatje worden voor minder mobiele plaatsgenoten?
Het team van AutoMaatje nodigt u van harte uit
voor een informatiegesprek.

O

Aantal uren

Werkgebied Enschede

R Voordelig

Deelnemers hoeven geen lid te zijn van de
ANWB om gebruik te maken van AutoMaatje!

Wij zoeken vrijwillige buurtbemiddelaars.

geluk

En als je wilt ook nog eens de
persoonlijke klantenservice.

2-6-2017 15:07:23

In juni vorig jaar is ANWB-AutoMaatje in Enschede van start gegaan. In korte tijd weten de
senioren in Enschede deze vervoersdienst te
vinden en te waarderen. Het aantal ritten neemt
dusdanig toe dat het team van 35 vrijwillige
chauffeurs versterking nodig heeft.

De Posten bezorgt dagelijks zo’n 35 warme of koelverse maaltijden bij mensen thuis. Om aan de toenemende vraag te kunnen
voldoen is de Posten op zoek naar nieuwe maaltijdbezorgers, die
het team op vrijwillige basis willen komen versterken.
Raymond Hassink, adviseur horeca en hospitality in de Posten,
vertelt enthousiast: “Bij de Posten staat eten en drinken hoog in
het vaandel. Immers; goed en voldoende eten en drinken is belangrijk voor de conditie, weerstand, autonomie en het welzijn van
mensen. Daarom serveren wij in ons restaurant De Brink dagelijks
vers bereide producten. Dat zorgt niet alleen voor vertrouwde etensluchtjes, maar vooral voor een intensere smaakbeleving. Veel van
onze bewoners genieten daar echt van. Ook wijkbewoners kunnen
hier gebruik van maken. Door aan te schuiven in De Brink óf door
een maaltijd aan huis te laten bezorgen.”
De maaltijden worden tussen 11:30 en 13:00 uur bezorgd in de wijk
rondom de Posten. Raymond vertelt: “Onze chauffeurs en bijrijders
genieten van het contact met de klanten. Soms fungeren zij als
de oren en ogen van de Posten. Zij hebben immers zicht op de
klanten in hun thuissituatie. Maar ook de onderlinge contacten zijn
goed. Werkplezier staat echt voorop.”
De Posten is dringend op zoek naar enthousiaste chauffeurs en
bijrijders, voor één of meerdere dagen per week. Het is belangrijk dat zij klantvriendelijk zijn. Beschikking over een rijbewijs en/of
auto is niet noodzakelijk.
Aanmelden of meer informatie
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marcel Meekes of
Raymond Hassink, via telefoonnummer 053 – 4753 753

06-53347021

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

R Uitstekende kwaliteit

Vrijwilligers gezocht in stadsdeel ZUID

U ondersteunt bij activiteiten zoals koffie drinken/samen eten/een spelletje doen/een wandeling of gewoon een luisterend oor.
Heeft U affiniteit met ouderen met dementie,

maak dan een afspraak met Frieda van
der Mey, Coördinator Vrijwilligerswerk
Tel.nr.: 053 4 753 753
Email: fvandermeij@deposten.nl

Vriendendienst Hoor’ns
van Mediant, zoekt vrijwilligers
De Vriendendienst Hoor‘ns van Mediant GGZ
bestaat ruim 25 jaar. Vrijwilligers gaan gemiddeld één keer per week of één keer per veertien
dagen iets ondernemen met mensen die langdurige psychiatrische problemen hebben en vaak
een klein sociaal netwerk.
De Vriendendienst is geen verlengstuk van de
hulpverlening. De vrijwilligers bieden afleiding
en ontspanning. Veel cliënten missen iemand
om een eindje mee te wandelen of te fietsen,
een spelletje te doen, de bibliotheek of een museum te bezoeken of gewoon een ijsje te eten.
Veel deelnemers wachten op een maatje en
daarom is Mediant op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers hoeven geen zorgachtergrond
te hebben. We zoeken vrijwilligers in alle leeftijdsgroepen.

We krijgen vooral graag dertigers en veertigers
bij de vrijwilligersgroep. We koppelen het liefst
een deelnemer en een maatje van ongeveer
dezelfde leeftijd en vooral in deze leeftijdsgroep
hebben we een tekort aan vrijwilligers. Daarnaast zijn jongeren (vanaf 19-20 jaar) meer dan
welkom. Heb je een tussenjaar, vraagt je opleiding maatschappelijk inzet? Bel, mail of app voor
informatie of maak vrijblijvend een afspraak. Een
paar uurtjes tijd per week is voldoende om het
verschil te maken in het leven van een ander.
Vriendendienst Hoor‘ns
Astrid Doeschot, Coördinator
a.doeschot@mediant.nl
06 – 51082188

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 ingrijpend 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 48027208.
U kunt ook kijken op onze
website: www.leendertvriel.nl
of reageren via het e-mailadres: enschede@leendertvriel.nl.
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INTERNATIONAL WOMEN’S DAY FESTIVAL
ENSCHEDE
7 & 8 MARCH 2019
Stichting Interculturele Vrouwencentrum Enschede is organizing the International Women's Day Festival
on 7 and 8 March!
The theme for the festival is “Women Heroes”, with an exciting programme unfolding.
Striking, invisible, great and small ...
Women heroes who have committed themselves in an exceptional way to the rights of women, for equality,
for their fellow human beings.
We remember, honour, congratulate, encourage and give a voice to our Women Heroes

7 MAART Concordia Oude Markt 15

7 MARCH Concordia Oude Markt 15

Op donderdagavond 07 maart geven we in samenwerking met Concordia, het
startsein voor de viering van Internationale Vrouwendag in de filmzaal van
Concordia aan de Oude Markt 15 te Enschede.
Vooraf vertelt Marianne Witvoet waarom we Internationale Vrouwendag vieren
en waarom we voor deze film gekozen hebben.
In het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht vertonen we in samenwerking met
Concordia Kunst en Cultuur de film Suffragette.
Aanvang: 19:00 uur
www.concordia.nl voor informatie over de film en voor entreekaarten.

On Thursday evening, 7 March, in collaboration with Concordia, we launch the
International Women’s Day celebrations with a film screening of “Suffragette”, in the
Concordia cinema at 15 Oude Markt, Enschede. Marianne Witvoet kickstarts the
program with some insights as to why we commemorate International Women’s Day
and also the reason for the choice of film. The film illustrates the 100-year struggle for
women’s right to vote in political elections and is exhibited in collaboration with
Concordia Arts and Culture.
Start: 19:00
www.concordia.nl for more information about the film and for entrance tickets.

8 MAART Pakhuis Oost -Balengebouw Enschede,
Lonnekerspoorlaan 114
Programma
17:00 uur:
Openingswoord door voorzitter Margreet Versteegen van SIVE inclusief
opening van de expositie "Heldinnen in Twente" door fotografe Tessa
Wiegerinck
Optreden Jazzkoor Enschede
18:30 uur: Interviews over solidariteit in beeld
19:00 uur: Spreekster Chantal Heutink (bekend van 'Op hoge hakken in
Afrika')
19:30 uur: Muzikaal intermezzo
19:45 uur: Presentatie door Stichting Stem op een Vrouw
20:30 uur: Spreekster Rocky Hehakaija (in 2017 door de Britse omroep BBC
opgenomen in de ‘BBC 100 Women’)
21:00 uur: Uitreiking Brigit Sijmons SIVE prijs voor de meest inspirerende
vrouw 2019 van Twente door Wethouder A. Kampman
22:00 uur: Naborrel inclusief muziek

8 MARCH
Pakhuis-Oost, Balengebouw Enschede, Lonnekerspoorlaan 114
Programme
17:00: Official opening speech by chairperson Margreet Versteegen of SIVE,
including opening of the exhibition "Women Heroes in Twente" by photographer
Tessa Wiegerinck
17:15: Performance by Jazzkoor Enschede
18:30: “Solidarity in portrait” interviews
19:00: Spokeswoman Chantal Heutink (known from 'Op hoge hakken in Afrika')
19:30: Musical intermezzo
19:45: Presentation by Stichting Stem op een Vrouw
20:30: Speaker Rocky Hehakaija
(included in the “BBC 100 Women” by British broadcaster BBC in 2017)
21:00 Presentation of Brigit Sijmons SIVE prize for the most inspirational woman of
Twente, 2019, by Councillor A. Kampman
22:00 Drinks including music

Lets celebrate international women's day
Film, exposition, readings, workshops, intercultural appetizers, music and experience

Tickets: www.concordia.nl
Informatie: www.sive.nl
mail: info@sive.nl

pagina 11

Vier Culturele Zondagen in 2019:
Doe mee of kom kijken en luisteren!
In 2019 worden er weer vier Culturele Zondagen in de binnenstad van Enschede georganiseerd. Op straat, op pleinen, in winkels
en in horecazaken - én soms zelfs in kerken - zijn gratis optredens. Vaak zijn er ook
exposities met bijzondere foto’s, kleurrijke
schilderijen of boeiende beelden. En op bijna elke Culturele Zondag kun je zelf aan de
slag. Bij tentjes van kunstenaars kun je een
korte creatieve workshop volgen en zelf iets
moois maken.
Enschede telt een heleboel amateurverenigingen die muziek maken, zingen, toneelspelen
en dansen. Alleen al aan koren is er een enorm
aanbod: van popkoren tot klassieke koren en
van jazzkoren tot smartlapgroepen. Enschede
telt ook vele kunstenaars, fotografen, dichters en
dansers. Deze amateurs - maar ook professionele muzikanten, theatermakers en kunstenaars zijn te zien en te horen op een Culturele Zondag.
Beleef cultuur in je eigen stad!
Elke Culturele Zondag vindt plaats op een andere plek in de binnenstad. Zo is het altijd weer
verassend. En elke Culturele Zondag heeft een
thema. Hieronder vindt je de data, locaties en
thema’s. Wil je verrast worden, wil je weleens
zien wat er allemaal te doen is in je eigen stad op
het gebied van dans, muziek en kunst? Kom dan
een keer langs! Alle bewoners van de Zuidwijken
zijn van harte welkom om op een Culturele Zondag cultuur te beleven.
31 maart / thema BuitenSpelen / locatie Stationsplein en Wilminkplein.
Na de winter gaan we weer met z’n allen naar
buiten! Culturele professionals en amateurs vieren samen met het publiek de lente en gaan spelen. Op het Stationsplein zijn in het najaar van
2018 schommels waar muziek uitkomt geplaatst
én een heuse DJ booth. Daar gaat natuurlijk iets
mee gebeuren die dag. Kaliber Kunstenschool –
voorheen de Muziekschool- presenteert op deze
Culturele Zondag een Korendag waar diverse
koren heerlijk gaan zingen en swingen.

2 juni / thema KleurRijk / locatie: Ei van Ko,
van Loenshof, Koningsplein
In Enschede wonen en werken 160 verschillende nationaliteiten. Dat maakt de stad interessant
én kleurrijk. Op 2 juni staat de kunst en cultuur
uit andere landen centraal. Van Indiaanse buikdans tot Duitse singer songwriters en van Griekse collages tot Zuid- Amerikaanse beelden. En
nog veel meer! De stad bruist sowieso deze dag
want dat weekend is ook het Gitaarfestival, de
start van de Week van de Amateurkunst (WAK)
én Muziek in de Straten.
29 sept / locatie: op en rond de Oude Markt
Het mooiste horecaplein van Oost-Nederland,
Het hart van de stad, De huiskamer van de stad.
Vele namen heeft dit oergezellige plein in onze
stad. De derde Culturele Zondag van het jaar
gaat hier plaatsvinden. Het thema wordt nog bepaald maar er zal zeker veel muziek en gezelligheid zijn.
3 nov / thema Er was Eens...
locatie: De Heurne en Langestraat
Er was eens… zo beginnen negen van de tien
sprookjes. Muzikanten, dansers, zangers, kunstenaars en verhalenvertellers laten zich inspireren door deze woorden. Van fantasieverhalen
tot sprookje en van geschiedenis tot fabels. Alles
wat tot de verbeelding spreekt komt langs. Dus
dat belooft wat!
Zelf meedoen?
Ben je zelf als amateur of professional bezig
met kunst en cultuur? En heb je interesse om
mee te doen met een Culturele Zondag?
Neem dan contact op met de organisatie via
info@culturelezondagenschede.nl
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op:
www.culturelezondagenschede.nl
Het nieuws is te volgen via:
www.facebook.com/CultureleZondagEnschede
en:
www.instagram.com/culturele_zondag_enschede

Stadsprins Krekkelstad stelt zich voor
Mijn naam is Gert Kel: Stadsprins van
Krekkelstad, raadslid namens Burgerbelangen Enschede, commissielid Stadsdeel Zuid, grensrechter bij de
vrouwen jong FC Twente en werkzaam
bij Willemsen Schoonmaak. Ik verveel
me op dit moment geen seconde en
geniet van elk moment. Mijn motto als
stadsprins is: “Wij zetten met Carnaval
niemand buitenspel.” Met mijn twee geweldige secretarissen Coen en Martin
gaat het zeker een mooi jaar worden.
Noaberschap staat bij mij, zowel in
de politiek als bij carnaval hoog in het
vaandel.

Hoe sociaal Carnaval kan zijn, heb ik
zaterdag 2 februari jl. ondervonden. Als
Stadsprins mocht ik namens de EKR
de Goastok uitreiken die ieder jaar gaat
naar een stichting of iemand die iets bijzonders doet voor anderen. Dit jaar ging
de Goastok naar Danielle Inspireert van
Stichting Buddiez. Die stichting organiseert activiteiten voor eenzame kinderen/jongeren die lijden onder ziekte
of die geen aansluiting kunnen vinden
in hun klas. Vanuit Stichting Buddiez
koppelen kinderen onder professionele
begeleiding buddy’s aan elkaar http://
buddiez.nl
Samen met alle EKR Hoogheden uit
Enschede en de geweldige inzet van de
overige aanwezigen is € 3.333,33 ingezameld en werd dit een avond om nooit
meer te vergeten. Natuurlijk staan er
het aankomende jaar nog veel sociale
activiteiten op de planning. In het kader
van Noaberschap: wilt u melden dat er
in uw buurt iets kapot is of dat er vervuiling op straat is? Dat kunt u dit online
melden op kaart https://enschede.slimmelden.nl/#/home.
U gaat zeker nog veel van mij horen
over het mooie Stadsdeel Zuid. Samen
gaan wij Noaberschap een mooie invulling geven.
Gert Kel

Bibliotheek introduceert
maandabonnement
Met ingang van september 2018 heeft
de bibliotheek een maandabonnement
geïntroduceerd; je betaalt per automatische incasso € 3,75 (standaard) en
€ 5,- (plusabonnement) en kunt per
maand opzeggen. Het Jeugdabonnement is gratis
Nieuwe leden krijgen automatisch een
maandabonnement. Bestaande leden
kunnen hun jaarabonnement omzetten
naar een maandabonnement. Zowel
voor nieuwe leden als voor bestaande
leden ligt er een cadeautje klaar bij de
balie zodra men overgaat tot een maandabonnement.
Met een abonnement bij de bibliotheek
krijg je echt waar voor je geld. Je kunt
kiezen uit een groot assortiment boeken, tijdschriften, strips, films en muziek. Daarnaast heb je online toegang
tot verschillende databanken zoals: uittrekselbank, Winkler Prins encyclopedie online en kun je je theorie-examen
voor je auto/motor of bromfiets oefenen.
Ook krijg je korting op onze computercursussen en niet te vergeten kun je
online boeken lezen uit ons e-book assortiment. En als je je aanmeldt voor de
nieuwsbrief houden we je maandelijks
op de hoogte van alle evenementen die
we bij de bibliotheek organiseren. In de
nieuwsbrief staan ook vaak leuke aan-

biedingen van culturele organisaties,
zodat je tegen een gereduceerd tarief
een voorstelling of concert kunt bijwonen.
Standaard- en plusabonnement
Je mag je 25 stuks tegelijk lenen voor
een standaardabonnement en een
plusabonnement. Je hebt een keuze uit
boeken, tijdschriften, CD’s/DVD’s, Blurays, strips, daisy roms en bladmuziek.
Voor het standaardabonnement en het
jeugdabonnement zijn de leentermijnen
3 weken en betaal je 1 euro per DVD of
Blu-ray. Voor het plusabonnement is de
leentermijn 6 weken en zijn de DVD’s/
Blu-ray’s gratis.
Als je bijzondere materialen wilt lenen
zoals cd’s, bladmuziek en toptitels, dan
leen je de cd’s voor een leentermijn van
6 weken zonder kosten. Voor muziek
via de Muziekbank geldt 3 weken lenen
voor maximaal 10 titels zonder kosten.
Voor toptitels geldt dat je een nieuw uitgekomen boek kunt lenen gedurende 1
week voor € 2,Voor meer informatie:
www.bibliotheekenschede.nl

11 t/m 22 maart 2019 KOE 10-daagse
Kom jij ook kijken?
We zijn trots op onze scholen, de kinderen die er naar school gaan en de mensen die er werken. Dit delen we graag met iedereen die hier belangstelling voor heeft.
Hiervoor organiseren we tijdens de KOE 10-daagse van 11 t/m 22 maart 2019 vele verschillende activiteiten.

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

ODBS Het Stroink

Het Stroink 66, 7542 GT Enschede, 053-4766581, hetstroink@hetstroink.com

Van programmeren tot figuurzagen, van de 3D-printer tot de werking
van een krukas. Techniek is echt overal te vinden. Basisschool De Jonge
Helden besteedt tijdens de KOE 10-daagse speciale aandacht aan oude
en nieuwe technieken. Kom jij ook kijken?

Tijdens de KOE 10-daagse van 11 t/m 22 maart wordt
er van alles georganiseerd in en rondom onze school
“De Regenboog”. Beweeg jij ook mee?

Programmeren: een taal die iedereen kan leren!
In groep 1 begint dit al door zelf als robot ‘geprogrammeerd’ te worden door je
klasgenootjes. En spelenderwijs wordt daarna de vrolijke Beebot van punt A naar B
gestuurd. Om uiteindelijk in groep 8 een microbit te leren programmeren.
Zo cool als de Beebot of de microbit doet wat jij hem ‘verteld’ hebt.

Programma

Krukas:…de….eh…wat?
Nou, je hebt een as. Die is voorzien van één of meer excentrisch geplaatste uitsteeksels
(de krukken) die via een drijfstang…. Ach nee, laat ook maar. Kom gewoon kijken op onze
school wat onze leerlingen met deze techniek gedaan hebben.

Estafette
Maandag 11 maart is om 10.45 uur de aftrap door middel van een sportieve estafette van
onze school naar een andere KOE school. Dit gaan directeur Mariëlle Siebelt en
oud-olympiër Gianni Romme, ambassadeur van De Regenboog, samen op een sportieve
manier doen. Hoe zij dit gaan doen? Kom in beweging en kom kijken…

3D printen
Het eerste huis is al gebouwd door een héle grote 3D printer. Of eigenlijk ‘geprint’.
Onvoorstelbaar! Op De Jonge Helden printen we in het klein ontwerpen van de leerlingen.

Iedereen beweegt mee!
Elke dag bewegen de kinderen van De Regenboog tussen de middag één uur. Op
donderdag 14 maart bent u van harte welkom, van 12.15 tot 13.15 uur, om samen met de
kinderen mee te bewegen zodat u het zelf ook kunt ervaren. Om mee te bewegen vragen
wij u 1 euro te betalen. Dit geld gaat naar het goede doel: “Kans voor een Kind”, zodat meer
kinderen kunnen bewegen.

Tentoonstelling techniek
Dit alles en nog veel meer is te zien tijdens de techniektentoonstelling op 22 maart a.s. van
11.00-12.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Kom kijken, wees nieuwsgierig en probeer
het zelf! Onze leerlingen helpen je graag.

Open huis
Woensdag 20 maart bent u van harte welkom om onze school te bewonderen. U kunt dan
de sfeer proeven in onze school, kijken hoe wij ons onderwijs vormgeven en activiteiten zien
van ons beweegprogramma. U bent van 9.00 tot 12.00 uur van harte welkom!

Open huis
Wilt u onze school graag een keertje bezoeken en heeft u kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar.
Kom dan op onze open dag op woensdag 13 maart 2019.

Nationale pannenkoekdag!
Vrijdag 22 maart sluiten wij de KOE 10-daagse af met een heerlijke pannenkoek, want het
is deze dag nationale pannenkoekdag.

Meer informatie? www.dejongehelden-enschede.nl

Wilt u meer weten over de KOE 10-daagse of onze school?
Kijk dan op www.regenboog-enschede.nl

Ravenhorsthoek 38
7546 EA Enschede
Telefoon: (053) 477 46 54

Graag tot ziens op basisschool De Jonge Helden!

Tijdens de KOE 10-daagse, van 11 t/m 22 maart 2019, bewegen de
kinderen, leerkrachten en ouders van de Windroos voor de stichting
Kans voor een Kind. Komt u ook in beweging op de Windroos?
Programma
De kinderen, leerkrachten en de directeur in beweging
Gedurende de KOE 10-daagse krijgt elke groep een extra speciale bewegingsactiviteit.
Dit doen ze niet tegelijkertijd, maar na elkaar als een soort estafette. Elke groep geeft zo
het (estafette)stokje door aan de volgende groep. De eerste groep krijgt het stokje van de
directeur overhandigd. Zij start op 11 maart met de directeurenestafette.
De kinderen en ouders in beweging
Ook de ouders komen in beweging. Zij kunnen samen met hun kinderen twee workshops
volgen: buikdansen en volksdansen. Daarnaast mogen ouders deelnemen aan de judoen/of gymles. De data en tijden van de workshops en lessen worden bekend gemaakt op
de website.
Kans voor een Kind
Wij vinden het belangrijk om goed voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. De stichting
‘Kans voor een Kind’ vervult de wens van een kind dat het moeilijk heeft door ziekte of de
situatie waarin hij/zij leeft. In onze hal zal tijdens de KOE 10-daagse een bus staan waarin
iedereen een kleine bijdrage kan doen voor deze stichting. Zo geven we aan onze kinderen
mee dat het belangrijk is om een goed doel te steunen. We geven het stokje ook op dié
manier aan elkaar door.

Basisschool De Regenboog
Het Stroink 60
7542 GT Enschede
053-4766477

Tijdens de KOE 10-daagse zet Basisschool Bomans zich volop in voor Stichting Kans voor een Kind! We openen een pop-up pannenkoeken- restaurant en
we gaan kunst maken, tentoonstellen en verkopen.
Kom je ook een kijkje nemen?

Programma
Pannenkoekenrestaurant
Ons pop-up pannenkoekenrestaurant is speciaal geopend voor alle opa’s en oma’s
van de groepen 1 t/m 4 en voor onze buren van wooncentrum Het Veldhof! Zij zijn
van harte welkom om, tegen een kleine vergoeding, samen met hun kleinkind(eren)
een pannenkoek te komen eten.
Wanneer?
wij starten al op vrijdag 8 maart van 12.30 tot 14.00 uur
Voor wie?	opa’s, oma’s en kinderen van de groepen 1 t/m 4
bewoners van wooncentrum Het Veldhof
Kunst@Bomans
Kom kijken en ontdekken hoe creatief de leerlingen van basisschool Bomans zijn!
Op onze Kunstmarkt zijn is kunstwerken te bewonderen, te kopen en soms zelf te
maken. In iedere groep zijn kunstwerken, hapjes en drankjes te koop die door onze
leerlingen gemaakt zijn. Komt u bij ons kunst kijken en kopen?
Ook nieuwe ouders en kinderen zijn van harte welkom en kunnen zo, geheel vrijblijvend, onze school al een beetje leren kennen.
Wanneer?
Voor wie?

donderdag 21 maart van 17.00- tot 18.30 uur
iedereen is welkom!

Kom in beweging en geef het stokje door op de Windroos!

Alle opbrengsten doneren we aan Stichting Kans voor een Kind!

Basisschool De Windroos
Het Bijvank 107
7544 DA Enschede
(053)4762082
www.dewindroos-enschede.nl

Basisschool Bomans
Veldhoflanden 92
7542 LX Enschede
(053) 4771751
www.bomans-enschede.nl

Daltononderwijs
Het Stroink is een openbare Daltonbasisschool en hoort bij Stichting
Consent. Het is een rustige en gezellige school waar gewerkt wordt
volgens de waarden van Daltononderwijs. Dat betekent dat wij kinderen leren te werken vanuit verantwoordelijkheid, samenwerking, effec-

tiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Dat doen we op verschillende manieren. U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen
hoe we dat doen!

Combinatiegroep en daltononderwijs

In het begin van dit schooljaar was het voor twee groepen erg wennen
aan het les krijgen en werken in een combinatiegroep. Nu we een tijdje
verder zijn merken wij dat de groepen al heel erg zijn gegroeid in het
werken met uitgestelde aandacht, zelfstandig werken en het samenwerken met kinderen uit ‘de andere groep’. Dit past natuurlijk prachtig

Snappet

binnen onze Daltonvisie. Het zijn echte groepen geworden, samen zijn
wij een team! We helpen elkaar, houden rekening met elkaar, werken
en spelen samen en iedereen mag zichzelf zijn. We zijn ontzettend
trots op groep 4/5 en groep 5/6!

PBS en de kalender
Op Het Stroink leren we kinderen wat goed
en gewenst gedrag is. Dat doen we met het
systeem van Positive Behaviour Support
(PBS). Zo leren kinderen op respectvolle
wijze met anderen, zichzelf en de omgeving omgaan. Ook leren we kinderen op
een correcte manier hun grenzen aan te
geven. Wanneer goed gedrag lukt kunnen
de kinderen hier een smiley voor verdienen.
Die smileys leveren na een tijdje een leuke
activiteit op. Om de regels duidelijk te laten
zien hebben we in elk lokaal en kamertje
een PBS kalender. Elke week staat op deze
kalender voor de hele school een nieuwe
weekregel die wij extra onder de aandacht
brengen. De weekregels passen bij onze
PBS kernwaarden:
• Respect
• Veiligheid
• Verantwoordelijkheid
• Plezier & Aandacht

Dit schooljaar zijn we op Het Stroink begonnen met het
werken met Snappet. Snappet zijn tablets waarop de
kinderen opdrachten kunnen maken van de verschillende
vakken. Wij gebruiken Snappet vooral voor de vakken
rekenen en spelling. Wat heel handig is, is dat Snappet alle antwoorden direct nakijkt en de leerkrachten dit
ook direct op de computer zien. Zo kunnen we kinderen
snel helpen wanneer zij iets lastig vinden. Ook onthoudt
Snappet hoe goed de kinderen zijn in een vak. Wanneer
zij iets makkelijk vinden, daagt Snappet hen automatisch
uit door de opdrachten steeds lastiger te maken. Er kunnen sterren verdiend worden bij Snappet. Als er een ster
verdiend is weten de kinderen dat ze beter zijn geworden
in een streefdoel. We werken natuurlijk ook in schriftjes en leren de kinderen het belang van net en duidelijk
schriftelijk werk aan.

Beweegwijs

We helpen kinderen bij het buitenspelen door ze in verschillende vakken
spellen te laten spelen. In elk vak wordt een andere vorm van spel geleerd,
bijvoorbeeld tegen elkaar, naast elkaar, samenwerkend, om de beurt en
samen delen. De spellen worden begeleid door juniorcoaches, dat zijn de
kinderen van groep 7 en 8. Er is natuurlijk ook ruimte voor vrij spel. We zien
dat het spelen in de pauzes dankzij Beweegwijs erg leuk en uitdagend gaat!

Februari 2019

ADRESSENLIJST

Bent u van zorgverzekeraar veranderd?

Dan kan het zijn dat er zaken voor u veranderen bij een bezoek aan uw apotheek.

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
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

MERK
De meeste verzekeraars hanteren preferentiebeleid, dat wil zeggen dat de zorgverzekeraar bepaalt
welk merk van een geneesmiddel wordt vergoed.
Als u van zorgverzekeraar verandert, kan het dus
zijn dat u een ander merk krijgt. (Overigens wijzigen veel zorgverzekeraars per 1 januari zelf ook
weer veel merken, dus ook als u bij dezelfde verzekeraar blijft kan dit gebeuren).

ADMINISTRATIEVE PROBLEMEN
Soms wordt u wel direct uitgeschreven bij de oude
verzekeraar, maar wordt uw nieuwe inschrijving
pas in de loop van het nieuwe jaar verwerkt. Als
de nieuwe gegevens niet via de zorgverzekeraars-website voor de apotheek zichtbaar zijn, en u
wel geneesmiddelen nodig heeft, zal dit betekenen
dat u de kosten zelf moet voorschieten en declareren.

HULPMIDDELEN
Niet alle zorgverzekeraars hebben met ons een
overeenkomst voor het leveren van hulpmiddelen
zoals verbandmateriaal, incontinentiemateriaal,
naalden/spuiten en teststroken. Als u wisselt, kan
het dus zijn dat u deze voortaan ergens anders
moet bestellen, maar ook kan het zijn dat u die juist
wel weer bij ons kunt krijgen. Als u hier meer over
wilt weten, neemt u dan contact met ons op.

ANDERE REGELS VOOR LEVERING
Niet alle zorgverzekeraars hanteren dezelfde regels rond de levering van medicatie en hulpmiddelen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u een
andere hoeveelheid meekrijgt, de voorschrijver
aanvullende informatie moet verstrekken, u een
ander merk moet proberen enzovoort. De details
kunt u bij uw verzekeraar opvragen, meestal hebben zij een apart reglement voor de levering van
geneesmiddelen.

Geneesmiddelentekorten
Bij een geneesmiddeltekort is een bepaald geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar. Apothekers in Nederland zien een
toename in de aantallen, duur en ernst van geneesmiddelentekorten. Bij kortdurende (minder dan 14
dagen) of regionale tekorten gaat het vaak om preferente middelen voor grote groepen patiënten.
Zorgverzekeraars mogen via het preferentiebeleid
per werkzame stof 1 geneesmiddel aanwijzen dat
zij vergoeden. 77% van de apothekers geeft aan
dat patiënten regelmatig moeten terugkomen vanwege een leveringsprobleem met een door zorgverzekeraars aangewezen middel. Per maand moeten
apothekers bij 580.000 voorschriften op zoek naar
een alternatief, blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

In veel gevallen is een ander merk wel beschikbaar.
De patiënt krijgt dan echter wel een andere verpakking, bijsluiter of een andere kleur medicatie. Dit is
niet goed voor de therapietrouw, kan leiden tot vergissingen of fouten en is vervelend voor de patiënt.
Toch komen geneesmiddelentekorten helaas
steeds vaker voor. In 2018 waren 769 geneesmiddelen niet beschikbaar. In 2017 waren dit nog ruim
730 geneesmiddelen.
Het is niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is van
de tekorten. Zorgverzekeraars, fabrikanten en apothekers leggen de schuld allemaal ergens anders.
Het is echter aannemelijk dat de lage prijzen in Nederland in vergelijking met andere landen een rol
spelen bij de problemen.

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

de Stroinkslander

Uitkomsten enquête onder
wijkbewoners Stroinkslanden - vervolggenoemd het oprichten van wijkraad en/of een buurtcomité Hanenberglanden, een
opschoondag, handwerken en een koffiemorgen in ‘t Stroink. Iemand noemde het
Repaircafé. Veel ideeën dus!
7. Als u niet deelneemt aan activiteiten, waarom niet?
Op deze vraag kwam vooral het antwoord ‘geen tijd’ (o.a. i.v.m. vrijwilligerswerk.
Een deel weet niet welke activiteiten er zijn (zie agenda Stroinkslander en www.
stroinkslanden.nl (red)). Of men zegt: ‘Ik doe al mee’. Ook werd genoemd dat er
‘niets te doen is voor jonge kinderen’ en ‘kan niet i.v.m. lichamelijke klachten’.
8. Zou u een activiteit/ initiatief willen oprichten (zo ja, welke initiatief/activiteit?) en heeft u daar hulp bij nodig?
Een aantal zou zeker willen helpen, met zorgen voor meer contact met elkaar of
met het opzetten van een Wijkraad Stroinkslanden. Ook wordt hier gemeld: ‘Nee,
ik doe al vrijwilligerswerk’, een aantal geeft een ‘nee’ zonder reden. Iemand wil wel
een workshop haken geven.
9. Hoe kunt u bijdragen om uw straat/buurt of wijk meer leefbaar te maken?
Antwoorden: bij het Smileyveld, helpen de wijk netjes te houden, actief betrokken
blijven, beter parkeren zodat iedereen er goed langs kan, opletten en misstanden
melden, meer contact met de buurt en buurtcommissie en contact met de verhuurders studio’s. Heel breed dus, maar ook heel positief. Een deel meldt: ‘dat doen
we al’, of ‘we zijn tevreden’ en een deel ‘heeft geen idee’. Gemeenteraadslid en
inwoner van de Stroinkslanden René Kreeft heeft hier een leuke reactie geplaatst:
“Buurtbewoners mogen altijd contact met me opnemen: telefoon 06-41640505,
rene.kreeft@enschede.nl“ Maak daar gebruik van!
10. Opmerkingen?
Men vindt het een leuke en gezellige wijk. Ook wordt gezegd: “De vragen gaan
over de wijk maar er zijn grote verschillen (binnen de wijk)” en “we willen weer een
wijkraad” en “meer budget voor opknappen van de wijk en beter groenonderhoud.”
Sommigen vinden het jammer dat oudere jeugd niet in Stroinkshuis mag en anderen willen graag dat flyers eerder worden opgehangen. Iemand wenst DamesSONG
veel succes. En wij van de redactie hierbij ook! En stuur een artikel in als je en
activiteit te melden hebt of een mooi wijkverhaal hebt. Ook werd nog genoemd het
oprichten van wijkraad en/of een buurtcomité Hanenberglanden, een opschoondag,
handwerken en een koffiemorgen in het Stroink en iemand noemde het Repaircafé.
Veel ideeën dus!

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

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

column van Bert de Haan - februari 2019

Wanneer je, in de tijd van betovering

Vereniging van Advies Associés
Wolferlanden 32

de tijd van de os en het lam
je vaders stem voor het eerst weer hoorde uit het diepst, op die plek,

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

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

dat moment
De leeuwerik jubelt zich hoger die dag eenden maken zich op voor de reis

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

de olieboot schommelt tussen de oevers de baggerschuit volgt met modder
Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Frank
Bruins, Jet Broekstra, Bert Bennink
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 6 maart 2019
De volgende krant verschijnt op:
donderdag 21 maart 2019
Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl
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en drek de dekschuit glanst, de armen vol riet
Je loopt steeds verder totdat je diep in de polder
de echo weer hoort van zijn stem
Bert de Haan

In gesprek met Marion Bollongino van
Samenspraak Uitvaartzorg

Wie ben je? “Ik ben Marion Bollongino,
eigenaar van Samenspraak Uitvaartzorg in Enschede. De wijk Stroinkslanden is mijn basis. Daar woon en werk ik
vanuit huis.”

daar echt helemaal voor de familie zijn.”

En waarom doe je dit? Wat is je motivatie? “Ik heb lange tijd een commerciële functie gehad en merkte dat het voor
mij tijd werd om het roer om te gooien.
Hoe lang ben je bezig in dit vak? “Ik
Ik wist eigenlijk al vanaf mijn 40e dat ik
heb mijn bedrijf in mei 2018 ingeschreals uitvaartverzorger wilde werken. Gek
ven bij de KvK, dat is dus heel recent.
genoeg heb ik die stap nu pas definitief
Maar ik houd september
gezet. Het is heel fijn om
aan omdat mijn web-site
“Het is heel fijn om te merken dat een famitoen online is gekomen.
lie “blij” is, ondanks alles
te merken dat een
In de afgelopen jaren heb
waar ze doorheen gaan.
familie “blij” is,
ik verschillende keren
Dat ze dankbaar zijn dat
ondanks alles waar je er als aanspreekpunt
meegelopen met uitvaarten. In die situaties was
ze doorheen gaan.” bent en houvast kan bieer een uitvaartbegeleiden. Dat mensen je contider voor de praktische invulling, ik was
nu kunnen bevragen van: ‘Goh, Marion,
vooral aanwezig als ondersteunende
maar hoe zullen we dat dan doen?” Zo
kracht.”
invulling te geven aan dit betekenisvolle
en dankbare werk is mijn motivatie.
Een nieuwe speler op de markt dus?
En hoe gaat het? “Het gaat goed. Ik
Dag en nacht? “Ja, 24 uur.” Dat is wel
heb al een aantal families mogen bijintensief, is dat niet zwaar? “Nou ja, je
staan. Ook heb ik regelmatig gesprekkiest daarvoor dus dan werkt het. Dan
ken over de uitvaartwensen bij verwacht
sta je altijd op scherp en de telefoon
overlijden. Of omdat het prettig is dat de
staat altijd aan, op stand-by. Je moet er
uitvaartwensen vastliggen zodat de faaltijd rekening mee houden dat je gemilie weet waar men aan toe is.”
beld kan worden.“
Waarom niet in loondienst? “Wat
Hoe vinden mensen jou dan als ze
ik belangrijk vind in mijn werk is om
je nog niet kennen, behalve mondgoed te luisteren naar de wensen van
tot-mond reclame? ”Inderdaad mondde nabestaanden. Mee te denken met
tot-mond reclame! Verder ben ik actief
hoe de uitvaart vorm te geven en daar
op Social Media, en verstuur ik een cirvooral de tijd voor te neculaire met nieuwtjes en
men. Als zelfstandige
bijzonderheden uit de uit“Als men mij als
heb ik daar de mogelijkvaartbranche.
uitvaartverzorger
heid voor. Ik ga ervan uit
Vorige keer was het thedat ieder mens uniek is kiest, dan heeft men ma “De rouwkaart in de
en een uitvaart verdient ook alleen met mij te lift. In november is er in
die bij hem of haar past.
het “ForYou Magazine
maken.”
Voor nabestaanden is
Enschede” een publicatie
een passend afscheid
over mijn bedrijf en mijn
van belang om verder te kunnen gaan.
visie geweest. Nu in deze krant.”
De uitvaart maakt namelijk een belangrijk deel uit van het rouwproces. Ik zie
Wat onderscheidt je van anderen?
het als bijzondere en eervolle taak om
“Ik zorg er voor dat alles transparant en
te mogen helpen bij het vormgeven van
helder is. Ik werk met een basistarief, dit
een uitvaart. De naasten nemen mij in
kan soms afwijken als er minder uren
vertrouwen, en daar ga ik met diep resnodig zijn voor een uitvaart. Verder zijn
pect mee om. Ik ben 24/7 beschikbaar
er kosten van leveranciers. Deze berein de week van de uitvaart.”
ken ik één op één door. De nabestaanden krijgen inzicht in al deze nota’s
Dus je kan per periode maar één opdoor ze bij mijn uitvaartnota te voegen.
drachtgever tegelijk helpen? “Ja, dat
Daarnaast is het zoals men mij als uitis echt mijn uitgangspunt. Doordat ik er
vaartverzorger kiest, dan heeft men ook
100% voor familie en nabestaanden wil
alleen met mij te maken. Ik begeleid dan
zijn betekent dit, dat ik inderdaad één
de hele “uitvaartweek” van A tot Z. Een
uitvaart per ‘uitvaartweek’ kan doen. Ik
kleine speler dus in Enschede, maar ik
weet van mezelf ook dat dat het beste
denk dat de mensen die bij mij passen
werkt. Dan heb ik de focus, dan kan ik
op mijn pad komen.”

CENTRU
L
E
K
N
M
WI

enschede

AANBIEDINGEN VAN UW STROINK-WINKELIERS
PITTIGE
WINTERMIX

Vaneker

250 GRAM € 2,99

500 GRAM

7542LA Enschede
Veldhoﬂanden 5d
Tel. 0534767797

DOET WAT HET BELOOFT

Het voorjaar
staat voor de deur!

WIJ HEBBEN DEZE
PRODUCTEN OP
VOORRAAD.

Haal het voorjaar in huis
bij Bloemen Boetiek
Stroinkslanden.

NU SLECHTS

€ 4,99

PPOEF HET VOORJAAR
MET ALBERT HEIJN
STROINKSLANDEN

Ook zonder afspraak

HET NIEUWE STROINK

WINKELCENTRUM HET STROINK
GAAT VERBOUWEN
Waarschijnlijk bent u al op de hoogte van het
feit dat ons winkelcentrum naar verwachting
in 2019 nog ﬂink gaat verbouwen.
Daarvan houden we u natuurlijk graag op de
hoogte. Dat doen we straks via Facebook en
een digitale nieuwsbrief.
Zo weet u wat er speelt en waar u tijdens de
verbouwing rekening mee moet houden.
Volg Winkelcentrum het Stroink dus
snel op Facebook:

YE’S SNACKBAR

Elzinga
WIN

KELCENTRUM

CENTRUMHETSTROINK.NL

LIKE WINKELCENTRUM HET STROINK OP FACEBOOK!

