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Nieuw voetbalteam: De Stroink Boys
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Nieuwe locatie gezocht
voor een AED
In onze wijk zijn diverse AED’s aanwezig. Een
Automatische Externe Defibrillator (AED) is een
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het
geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat
lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en
chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED
is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren. De AED geeft geen schokopdracht als
het hart echt stil staat of als iemand bewusteloos
is, maar het hart goed functioneert. Bron: https://
www.hartstichting.nl/reanimatie/wat-is-een-aed
Nieuwe locatie gezocht
Door omstandigheden komt de huidige locatie van
een van de AED’s in onze wijk te vervallen. Het
gaat om de AED in Stroinkslanden Noord-Oost,
omgeving V-Landen.
Zoals we allen weten en misschien al wel hebben
meegemaakt, kan dit apparaat van levensbelang
zijn. Om de bereikbaarheid van de AED’s in onze
wijk en met name in Stroinkslanden Noord-Oost
zo groot mogelijk te houden én de afstanden zo
kort mogelijk, zoeken wij een nieuwe locatie. Wij
wachten dan ook met smart op iemand, die zich
geroepen voelt om deze handschoen op te pakken. Het gaat tenslotte om de gezondheid van een
ieder, ongeacht leeftijd of toestand.
Indien u geïnteresseerd bent, laat het een van ons
dan even weten. Bert Kollenhof, wwslanden@kpnmail.nl of Fred Geuvers, fredgeuvers@ziggo.nl.
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Verslag van de Stadsdeelcommissie Zuid vergadering

Er wordt inmiddels circulair gewoond

15

Wijkbudgetten zijn voor iedereen

Een wijkbudget is geld voor jouw wijk. Elke wijk
heeft jaarlijks een bedrag te besteden waar je samen met je buurtgenoten over beslist waaraan
dit geld besteed wordt. Jouw wijkraad of bewonersteam speelt hierin een belangrijke coördinerende rol. Dit zijn bewoners uit jouw wijk. In de
Stroinkslanden is dat de Stichting Werkgroep
Wijkbudget Stroinkslanden. Zij komen met regelmaat bij elkaar om aanvragen te beoordelen.
Met een aantal spelregels in het achterhoofd is
er heel veel mogelijk. Het idee moet bijvoorbeeld
bijdragen aan een schone en leefbare wijk. Of
zorgen voor meer sociale samenhang in de wijk.
Of aanzetten tot duurzaam gedrag. Dat kan bol-

Een nieuw, met wijkbudgetgeld, aangeschafte picknicktafel aan de Vastertlanden.

len planten in de groenstrook zijn. Een zwerfvuilophaal actie met de buren, Maar ook een straatfeest om de buren beter te leren kennen, als dat
weer mag. Zo zagen we logischerwijs afgelopen
jaar dat er weinig straatfeesten waren.
Heb je een goed idee voor jouw wijk? Ga dan
naar de website www.jijmaaktdebuurt.nl en vul
deze in onder ‘de ideeën’. Jij bent zelf aan zet.
Voor het idee en de uitvoering. En heb je hulp of
advies nodig, neem contact op met jouw werkgroep of Saskia van Dijk (s.v.dijk@enschede.nl).
De werkgroep is te vinden via www.stroinkslanden.nl/wws-wijkbudget.html

De werkgroep: staand vlnr: Fred Geuvers, Marianne van
Zaalen, Els Nijenhuis en Edith Elkerbout. Zittend vlnr: Bert
Kollenhof, Nico Dassen en Jenny Schonewille.

De Jij maakt de buurt!-aanhanger

Wil jij samen met je buurtbewoners zelf een actie
organiseren in jouw buurt, maar heb je daarvoor
niet al het benodigde gereedschap?
Leen dan gratis de “Jij maakt de buurt!-aanhanger.” De “Jij maakt de buurt!–aanhanger” is een
aanhanger vol gereedschap, die jij en je buurtbewoners, je school of vereniging gratis kunnen
lenen voor het organiseren van bijvoorbeeld een
gezamenlijke (schoonmaak)actie om zelf jouw
buurt mooier en aangenamer te maken.
Wil jij bijvoorbeeld samen met de buurtbewoners de voortuinen of de plantsoenen in je straat
schoonmaken en het zwerfafval opruimen of je

op andere wijze inzetten voor jouw buurt? In de
“Jij maakt de buurt!-aanhanger” vind je het benodigde gereedschap, zoals bezems, zwerfvuilrapers, vuilniszakken, scheppen, handschoenen,
water om je handen te wassen en nog veel meer.
Ook vind je in de aanhanger Jij maakt de buurt!
-petjes en hesjes.
De “Jij maakt de buurt!-aanhanger” is te lenen
door jou en je buurtbewoners, maar ook door bijvoorbeeld scholen, verenigingen of andere organisaties die een actie willen organiseren om de
buurt mooier te maken.
Vul het formulier in op www.jijmaaktdebuurt.nl/
hoewerkthet/aanhanger/ en verzend het minimaal 4 werkdagen voor de benodigde datum met
een simpele druk op de verzendknop.
Als je weet welke (aanvullende) materialen je nodig hebt bij je actie dan kun je dit ook alvast in het
overzicht aangeven.
Een medewerker neemt vervolgens contact met
je op om de beschikbaarheid en mogelijkheden
te bespreken en verdere afspraken te maken.

Albert Heijn Stroinkslanden weer
open

Een afscheid
in harmonie
met herinneringen
die uw dierbare
zo bijzonder maken

Nieuwste winkelconcept met veel meer vers
Na een ingrijpende verbouwing ging
de Albert Heijn in winkelcentrum Het
Stroink op vrijdag 15 januari weer
open. De supermarkt is groter geworden en heeft nu het allernieuwste winkelconcept. Klanten vinden
er een veel uitgebreider assortiment
aan verse producten zoals groente,
fruit, kant-en-klaarmaaltijden, brood,
banket, vleeswaren, kazen en borrelhapjes. Het afrekenen gaat sneller met tien zelfscankassa’s.

Ongeacht waar u bent verzekerd

Samenspraak

Uitvaartzorg door Marion Bollongino

06 - 15 21 50 70 (24/7)
www.samenspraakuitvaartzorg.nl
Uitvaartzorg Enschede-Zuid e.o.
VOLG ONS OOK OP

/profilebroeksema

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.
OPENINGSTIJDEN
Maandag: 13:00 - 18:00 uur
Dinsdag:
9:00 - 18:00 uur
Woensdag: 9:00 - 18:00 uur
Donderdag: 9:00 - 18:00 uur
Vrijdag:
9:00 - 20:00 uur
Zaterdag:
9:00 - 17:00 uur
Zondag:
Gesloten

✓ Servicepas
✓ Vakbekwaam personeel
✓ Bekende A-merken

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

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES

Vraag een gratis waardebepaling
van uw woning aan!

“De eerste reacties van klanten op
al het nieuwe in onze winkel zijn erg
positief”, vertelt supermarktmanager Erjan Seppenwoolde. “Er is veel
waardering voor het uitgebreide
aanbod verse producten, de bredere gangpaden en de overzichtelijke
afdelingen. Bovendien vinden ze het
fijn dat de bekende gemoedelijke
sfeer is gebleven.”
De renovatie van winkelcentrum Het
Stroink is nu ook nagenoeg achter
de rug. Voor klanten was het de afgelopen tijd niet altijd even gemakkelijk om boodschappen bij hun
Albert Heijn te doen. De supermarktmanager is onder de indruk van het
geduld en het begrip dat klanten
hadden. “Zij leefden met ons mee
en toonden zich betrokken met onze
winkel. Dat vind ik echt hartverwarmend.”
Vers
Al meteen na binnenkomst van de
vernieuwde Albert Heijn word je
verrast met een wereld van verse
groente en fruit. Gemakkelijk kiezen
voor vers, gezond en lekker eten kan
er altijd, mede dankzij een brede selectie verspakketten en maaltijdsalades. Bij de citruspers tap je snel
vers sinaasappelsap. Bij de bakkerij
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Sneeuw

Prachtige sneeuwfoto’s op de Stroinkslanden van Frans van Triest. Dank!

komt de hele dag door heerlijk vers
brood uit de ovens. Je vindt er ook
lekkere taarten, koek en chocolade.
Voor ontbijt, lunch en borrel is er een
extra groot aanbod aan vleeswaren,
kaas, tapas, salades, noten en andere borrelhapjes. Het assortiment
van Albert Heijn Stroinkslanden varieert sterk: van internationaal tot de
lekkerste producten van lokale leveranciers. Erjan Seppenwoolde: “We
hebben bijvoorbeeld ook de bakleverworst van Wiggers Vleeswaren,
de kaneelcake van Bakkerij Nollen
en de sausjes van Bistro C’est Si
Bon.”

Column
De Stroink Boys

Smileyveld Stroinkslanden
Op 8 februari is de FC Twente Cup
2021 van start gegaan. De FC Twente Cup is een project van vier maanden en richt zich vooral op jongeren.
Teams uit heel Twente strijden de
komende maanden voor een plaats
in het eindtoernooi. Ook vanuit
Stroinkslanden doet een team mee:
De Stroink Boys.
Trainer Danny Girjasing: “Ik woon
zelf in de wijk en ik doe graag dingen voor de buurt. Ik ben ook
jeugdtrainer bij UDI en heb al vaak
voetbaltoernooitjes voor kinderen
georganiseerd. Juist nu tijdens deze
coronacrisis wilde ik iets doen voor
de kinderen uit de buurt. Dus ik bedacht dat het leuk was om aan de FC
Twente Cup mee te doen. Ons team
bestaat uit negen jongens van 11-13
jaar. De meeste jongens komen uit
Stroinkslanden. We doen mee in de
categorie ‘Jongens Jong’.

Innovaties
De winkel is energiezuinig gebouwd.
Er is ledverlichting en een warmteterugwinsysteem. Er wordt geen gas
meer gebruikt en dat levert een forse energiebesparing op.
Ook zijn er veel digitale vernieuwingen, zoals de komst van tien zelfscankassa’s en elektronische prijskaarten. Op het versplein zorgt ‘Dry
Misting’, een systeem dat groente
en fruit goed op temperatuur houdt,
ervoor dat alles langer vers blijft.
Ook zijn er door de hele supermarkt
grote beeldschermen. “Die geven
informatie over lekkere seizoenproducten en verrassende recepten.
Daarmee willen we onze klanten
nog meer inspireren”, aldus supermarktmanager Erjan.

Samen met Smiley Stroinkslanden
Frans van Triest van Smiley: “Danny heeft bij ons stage gelopen en
hij helpt ons nog steeds. We vinden
het erg leuk dat hij nu met kinderen
uit de wijk een team heeft gevormd
om mee te doen aan de Twente Cup.
Bij Smiley zullen we ze helpen en ze
mogen bij ons activiteiten doen om
punten te verdienen.”
Danny: “Ik ben heel dankbaar dat ik
in mijn eerste jaar van de CIOS-opleiding (Centraal Instituut Opleiding

Albert Heijn in Winkelcentrum Het
Stroink is open van maandag tot en
met zaterdag van 8:00 tot 22:00 uur
en op zondag van 12:00 tot 22:00
uur. De winkel beschikt over ruime
parkeergelegenheid; parkeren is
gratis.

Sportleiders) bij Smiley Stroinkslanden stage mocht lopen. Ik vind het
Smileyveld een mooie plek. Eigenlijk wordt het te weinig gebruikt.
De laatste tijd zijn er ook een hoop
negatieve geluiden hier in de wijk.
Ik wil daarom met de Stroink Boys
weer iets leuks doen in én voor de
wijk. Samen het Smileyveld weer
meer aandacht geven. We willen de
mensen in Stroinkslanden weer een
glimlach op hun gezicht geven.”
Wat gaan jullie de komende maanden doen?
Danny: “We willen natuurlijk meedoen aan het grote eindtoernooi.
Daarvoor moeten we punten verdienen met activiteiten. We moeten
best veel punten verdienen, maar
het team is heel enthousiast, dus het
lukt vast. Iedere maand moet we drie
dingen doen: een buurtbijdrage, een
oefenwedstrijd en trainen. Door alle
coronamaatregelen mag of kan niet
alles. Dus het is nog even afwachten
wat we precies gaan doen. We gaan
in ieder geval iedere maand bij het
Smileyveld helpen. We gaan daar
bijvoorbeeld vogelhuisjes ophangen.
Ook voor een interview met de krant
krijgen we punten. Dus namens de
Stroink Boys bedankt dat we een
stukje in de krant hebben gekregen!”
De komende maanden kunt u in deze
krant meer lezen over de verrichtingen van de Stroink Boys.

Landschap Overijssel breidt uit met
26 hectare natuur
Mooienhof 8a 7512 EB Enschede
telefoon: 053-8200888
email: enschede@prismamakelaars.nl

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Stroinkslanden

In 2020 heeft Landschap Overijssel
ruim 37 hectare grond aangekocht om
te gaan beheren als natuur. Ze verkocht
11 hectare. Hiermee versterkt de organisatie de bestaande natuur in Overijssel en draagt ze bij aan een aaneengesloten netwerk van natuur. Landschap
Overijssel kocht onder andere stukken
grond langs de Reest en de Regge.
De aanschaf van nieuwe grond om in
te richten als natuur valt voor eigen rekening van natuurorganisaties. Voor de
inrichting en het beheer is subsidie beschikbaar. Landschap Overijssel verzamelde de afgelopen jaren geld in bij onder andere fondsen én haar donateurs
om deze gronden te kunnen aanschaffen. Nu kan ze starten met de inrichting.
En dat is mooi voor de biodiversiteit,
want voor veel soorten geldt dat ze robuuste en aaneengesloten natuur nodig
hebben. Kijk voor meer informatie op
www.landschapoverijssel.nl/grondengebouwen
“De gronden die nieuw in ons eigendom zijn, vormen we allemaal om naar
natuur. Met als einddoel een groot
aaneengesloten netwerk van natuur.
Ook de komende jaren gaan we hiermee verder. We breiden hiermee het
oppervlakte natuur in Overijssel uit én

versterken de bestaande natuur.” Aldus Hans Gerritzen, rentmeester Landschap Overijssel.
Waarom robuuste natuur
Over het algemeen geldt: Hoe groter
een natuurterrein, hoe groter de biodiversiteit. Heb je veel aaneengesloten
natuur, dan kun je het hele systeem
herstellen en beschermen. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van het
waterpeil. Buiten natuurterreinen wordt
het waterpeil kunstmatig laag gehouden
om de percelen geschikt te maken voor
de landbouw. Het oorspronkelijke waterpeil, en hiermee het waterpeil dat de
natuur nodig heeft, ligt veel hoger. Maar
met aaneengesloten natuur, verminder je ook de negatieve invloeden van
de naastgelegen niet-natuur gronden.
Denk bijvoorbeeld aan mest en chemicaliën. Tot slot kunnen in een groot en
aaneengesloten natuurgebied diersoorten leven die het in een klein natuurgebied niet zouden redden. Hoe groter,
hoe meer mogelijkheid om hun levenscyclus te volbrengen. Denk hierbij aan
jaarrond voldoende voedsel, nestgelegenheid en de kans om een partner
te vinden. Een voorbeeld hiervan is de
adder. Adders komen bijna alleen nog

maar voor in grote heide- en veengebieden. In de kleine gebieden zijn ze al uitgestorven. Ze vinden hier geen partner
en zijn kwetsbaar voor natuurrampen
zoals brand.
Grondaankoop
Landschap Overijssel kiest er soms
voor om grond te kopen. Het gaat hier
om gronden die vanwege hun gunstige ligging een grote meerwaarde zijn
voor de huidige natuur. Bijvoorbeeld
omdat het een missende schakel in een
natuurnetwerk is, of een pareltje met
heel bijzondere waarden of potenties.
Met de aanschaf en verkoop van grond

draagt de organisatie bij aan een grote
en robuuste eenheid van natuur in Overijssel. Alle grond die ze koopt, wordt ingericht als natuur. Op dit moment heeft
Landschap Overijssel bijna 5.700 hectare natuur in eigendom. Deze natuur
beschermen, beheren en ontwikkelen
ze voor de toekomst. Eigendommen die
niet bijdragen aan dit robuuste en aaneengesloten netwerk van natuur (denk
hierbij bijvoorbeeld aan landbouwgronden zonder natuurdoelstelling) verkoopt
de organisatie. Met de opbrengsten
hiervan kan weer nieuwe natuurgrond
worden aangeschaft. In 2020 is daarom
11 hectare grond verkocht.

Februari 2021 voor heel
nieuws
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Stadsdeelcommissie Zuid vergadering dd 19 januari 2021
Op 19 januari jl was er weer een online, voor iedereen mee te kijken, vergadering van de Stadsdeelcommissie Zuid. In deze vergadering wordt
er besproken wat er in Zuid gebeurt en hoe er
mee omgegaan wordt. Van alle politieke partijen
is er een raadslid vertegenwoordigd en ook de
wethouder, de wijkregisseurs, de stadsdeelmanager en de wijkraden zijn vertegenwoordigd. U
kunt zelf ook spreektijd aanvragen.
De vergadering wordt bij afwezigheid van Marc
Teutelink voorgezeten door meneer De Roode.
Na het goedkeuren van de agenda en het verslag
van de vorige keer beginnen we zoals altijd met
de aandachtspunten- en toezeggingenlijst. Dit is
een lijst met belangrijke punten die af en toe aangevuld wordt en af en toe gaat er een afgehandeld punt af.

Bel voor een afspraak met:
053 476 81 91

U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

Tot wel
80% korting op jouw

chicste bestek.

Wesselernering 21

Aandachtspunten
Just Boeke, een van de wijkregisseurs, vertelt over
het wijkcentrum op de Helmerhoek. Dat is dicht
maar achter de schermen wordt wel gewerkt aan
de toekomst van dit wijkcentrum. Op een vraag
van mevrouw Futselaar van de SP antwoord wijkregisseur Dennis de Heusden dat er zeker aan
het wijkcentrum gedacht wordt in de plannen voor
de huisvesting van de scholen. Overlast op de
Hanenberglanden, hier is de top 5 van overlastpanden vastgesteld. Er wordt
hier een integrale aanpak op
losgelaten. De gemeente in
samenwerking met de buurtcommissie en de politie. Just
Boeke antwoordt op de zorgen
van mevrouw Futselaar dat hij
geen mogelijkheden ziet voor
een complete upgrade van de
Hanenberglanden.
Mevrouw
Futselaar vraagt om extra aandacht van sommige delen van
de Hanenberglanden waar je
echt geen kinderen buiten kan
laten spelen. Stadsdeelmanager Timo Keuken geeft aan dat
het lastig is omdat delen van
de Hanenberglanden in particuliere handen zijn waar de
gemeente niks over te zeggen
heeft. Wel zegt hij toe om stadsdeelbeheer te laten kijken naar de omgeving. Wethouder van Zuid
Arjan Kampman gaat graag eens met mevrouw
Futselaar mee een rondje fietsen op de Hanenberglanden om te kijken wat ze precies bedoelt
en wat daar aan gedaan kan worden.
RIBW Broekheurneborg. Op 1 februari is de
bijeenkomst van de omgevingsbeheergroep
geweest. Er is ten opzichte van de vorige vergadering in november niet veel veranderd. Er
is beroep aangetekend maar de rechter heeft
nog geen datum vastgesteld wanneer dat gaat
plaatsvinden. De fietstunnels, onlangs is er een
projectplan opgesteld in samenwerking met de
Universiteit Twente. Het streven is voor het einde van het eerst kwartaal een werkende proefopstelling te hebben. In deze pilot worden ook alle
binnengekomen tips meegenomen. Er moet ook
rekening gehouden worden met de technische en
juridische haalbaarheid. Hierover komt een vraag
van meneer Kel van BB. Hoever is de gemeente met de juridische haalbaarheid? Just Boeke
vertelt dat er een app op iemands telefoon kan
worden gezet die de camera bedient in de tunnel.

Zodra iemand in de buurt is van de tunnel kan de
camera worden aangezet. Duurt het te lang voor
diegene weer uit de tunnel is dan wordt de politie gewaarschuwd. Omdat de persoon zelf beslist
over het gebruik van de app zijn de privacy regels
anders.
Smileyveld Stroinkslanden, het terrein wordt
voorzien van een upgrade. Robins Wood wordt
heringericht en er is opdracht gegeven voor het
plaatsen van nieuwe speeltoestellen. Rond de
Pasen moet dit afgerond zijn. Er wordt onderzocht of er een wadi aangelegd kan worden. Vanwege wateroverlast maar het is ook goed voor de
ontharding en de biodiversiteit. Verder wordt een
samenwerking tussen Smileyveld Stroinkslanden en de Stichting Enschedese Speeltuinen
onderzocht. Wijkregisseur Just Boeke antwoordt
op een volgende vraag van mevrouw Futselaar
over een gebouw bij het Smileyveld dat die vraag
vanuit de Stichting Smileyveld even geparkeerd
is. Eerst willen ze de samenwerking met de SES
verder hebben want die heeft verstand van wat
daar allemaal voor nodig is. Mevrouw Futselaar
zou het heel goed vinden als er eens een keer
een plek, een gebouw, zou komen waar kinderen
uit de buurt terecht kunnen ook omdat ze nu niet
naar school kunnen. Ze vindt het allemaal wel wat
lang duren.

Toezeggingen
Wethouder Kampman vertelt het goede nieuws
dat Cemal Dogan zelf warme kleding voor de
Tunnelwacht heeft geregeld. Hij heeft een sponsor daarvoor gevonden in de persoon van Mark
Scholten van de Voskamp Groep.
Mevrouw Futselaar vertelt dat begin februari de
ombudsman uitspraak gaat doen over het olifantenpaadje.
Huurprijzen van wijkcentrum de Helmer, de
prijzen zijn, na zorgen van het Wijkplatform en
huurders en na vragen van mevrouw Visser van
Enschede Anders, in overleg met het Wijkplatform
afgelopen december naar beneden bijgesteld en
nu vergelijkbaar met de huurprijzen van de andere wijkcentra. De hele ruimte kost nu 19 euro per
uur en de halve ruimte 10 euro per uur.
In de vorige vergadering waren er insprekers van
de Bentelobrink. Die hadden heel veel overlast
van een drugsdealer in de flat. Just Boeke vertelt
dat er overleg is geweest en dat de situatie is opgelost. Dit tot ieders tevredenheid. De overlastgever gaat weg van de Bentelobrink en er wordt
voor gezorgd dat de overlast niet op een andere

plek weer terug komt.
Meneer Kel van BB geeft het stadsdeelmanagement een compliment en vraagt vervolgens om
aandacht voor de parkeerplaats aan de Buurserstraat. Daar was het na een schietincident even
rustig maar nu niet meer. Just Boeke antwoordt
dat dit een hotspot is en er permanente aandacht
voor is. Op de vraag van mevrouw Visser antwoordt hij dat het voornamelijk jeugd is die al wel
een eigen auto heeft maar nog geen eigen huis
en stelletjes. Geen drugsdealers want die zijn ergens maar heel kort en willen niet gezien worden.
Korte mededelingen
Just Boeke over onderwijs thuis. De scholen
werken hard om ieder kind letterlijk bij de les te
houden. Er zijn wel zorgen over leerachterstanden met name met betrekking tot de Nederlandse taal. Als antwoord op een vraag van mevrouw
Schouten van Groen Links worden er inderdaad
ook kinderen naar school gehaald als het thuis
niet goed gaat. Welzijnswerk en Alifa houden zeker ook de vinger aan de pols.
Hij roemt ook de Winter Warm actie die ervoor
gezorgd heeft dat mensen meer naar elkaar omkijken en er ook verbinding is gelegd tussen mensen en het welzijnswerk.
De jaarwisseling in Zuid is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Waar
iedereen natuurlijk heel blij mee
is. Leefbaarheid blijft ook de
aandacht houden. Op 15 februari was er een vertrouwelijke
bijeenkomt over de veiligheid
in Zuid. Een vertrouwelijke bijeenkomst betekent dat er vrijuit
ook over personen gesproken
kan worden. Dat mag niet in
een openbare bijeenkomst.
Bungalowpark Het Rutbeek,
daar wordt nog gezocht naar
een oplossing voor het stikstofvraagstuk.
Timo Keuken vertelt over de
personele veranderingen in
Zuid. Danigue Kreeft wordt trainee en zal zich voornamelijk
bezighouden met Onze Buurt
de Posten. Zarina Dihal keert niet terug als wijkregisseur. Cécile IJsseldijk wordt wijkregisseur.
De wijken zijn opnieuw verdeeld. Just Boeke gaat
naar de Wesselerbrink, Dennis de Heusden naar
de Stroinkslanden en Cécile IJsseldijk wordt wijkregisseur op de Helmerhoek. Mevrouw Nijenhuis
van het CDA spreekt haar zorgen uit maar wordt
gerustgesteld door Timo Keuken dat er altijd veel
overlegd wordt over de zaken die spelen in de
wijk in Zuid. Er hoeft dus niet door een wijkregisseur ‘overnieuw’ begonnen te worden.
Nieuws van de wijkraden, uit de wijken
De Wesselerbrink slaat over. Heidi Niehenker van
Wijkplatform Helmerhoek meldt dat er een nieuw
bestuurslid is, Cemal Dogan. Een aanwinst. Behalve de Tunnelwacht is hij een nieuwe actie opgestart, een opschoonactie. Samen zijn, bewegen en opschonen van de wijk. Ze gaan van start
als je weer samen naar buiten mag. De kerstactie
van het wijkplatform was een groot succes. Mensen mochten medebewoners aandragen waarvan
ze vonden dat die een mooi kerstpakket verdien
Lees verder op pagina 6

Contact: Stadsdeelmanagement Zuid via telefoonnummer 14053 of mail naar: stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl
Wijkregisseur Stroinkslanden: Dennis de Heusden, Wijkregisseur Wesselerbrink: Just Boeke, Wijkregisseur Helmerhoek: Cécile Ijsseldijk

Januari 2021
vervolg van pagina 5

den. Het pakket is naar 15, aangenaam verraste, bewoners gebracht. Ze
geeft aan het jammer te vinden dat Dennis de Heusden vertrekt.
De huisvesting van de drie losse scholen op de Helmerhoek staat op de
prioriteitenlijst. Dit betekent dat er binnen nu en 5 jaar nieuwe huisvesting
voor moet zijn. De gemeente en de scholen zitten nu nog in de gespreksfase. De wethouder voegt toe dat er zeker wordt gekeken naar een gebouw
voor meer dan alleen scholen omdat die vaak ‘s avonds en in het weekend
leeg staan. Er wordt altijd gekeken naar kansen voor de hele wijk.
Vragen vanuit de commissie
Mevrouw Hofman van de PvdA wil graag weten samen met een hoop
vrachtwagenchauffeurs hoe het zit met de lus in de Wesselerbrinklaan bij
het WCE Zuid. De wethouder antwoord dat het op de planning staat voor
het tweede kwartaal van 2021. Dan gaan er ook gesprekken gevoerd worden met belanghebbenden.
Presentatie van de Wijkwijzer
Mevrouw Rozario doet een presentatie over de Wijkwijzer. In 2019 is besloten dat de toegang tot het sociaal domein verbetert moet worden. Elke
gemeente richt dit op eigen wijze in. De gemeente Enschede is bezig om
de juiste voor haar in te richten.*
De gemeente wil de toegang tot hulp en steun anders organiseren. Zodat
er meer gebruik wordt gemaakt van de kracht van inwoners zef. Het doel is
om dichtbij en laagdrempelig voorzieningen te vinden. En dat je als inwoner sneller hulp vindt in plaats van dat je lang moet zoeken. Op dit moment
zijn er 9 Wijkwijzers die elk twee ochtenden open zijn. Dat is het hoogst
haalbare binnen het huidige budget. Later dit jaar gaat de gemeenteraad
hier nog over besluiten. Mevrouw Rozario is het eens met mevrouw Verbeek van de PVV dat de huidige openingstijden te weinig zijn.
Jeroen Wams verteld over het ontstaan en hoe het nu gaat met de Wijkwijzer. De Wijkwijzer in Zuid kunt u vinden in wijkcentrum de Magneet op de
Wesselerbrink en in het Stroinkshuis op Stroinkslanden. Daar zaten al partners zoals wijkcoaches, politie en M-Pact. In het Stroinkshuis is daar het
Doe Mee Huis bijgekomen, voor en door bewoners. In de coronatijd zijn de
Wijkwijzers gewoon geopend. In het Stroinkshuis op dinsdag- en donderdagochtend in de Magneet op maandag- en woensdagochtend. Iedereen
in Zuid kan daar dus naar toe met zijn of haar vraag. De Wijkwijzer opereert
nu binnen het bestaande beleid. In de zomer wordt er verder gepraat hoe
het verder zal gaan met de Wijkwijzer. Wordt vervolgd dus.
Mevrouw Hofman vraagt naar de mogelijkheden voor de Helmerhoekers.
Jeroen Wams weet dat die de weg naar de Magneet en het Stroinkshuis
weten te vinden. Vanuit de Helmerhoek zijn er wensen maar of dat haalbaar is is de vraag.
Het volgende agandapunt is de pilot cameratoezich bij het milieuplein bij
het Winkelcentrum Enschede Zuid. Op dit milieuplein wordt teveel bijgeplaatst. Dat wil zeggen niet in de containers gedaan wat leidt tot een puinhoop en het trekt ongedierte aan.
Nicolette Hoogeveen is van het beleidsteam Afval van de gemeente. Het
cameratoezicht is een onderdeel van een bredere aanpak. Ze noemt o.a.
het ondergronds brengen van de containers, welkomspaketten voor nieuwe bewoners, aanleg van tuintjes rondom en stoepcommunicatie. Cameratoezicht is een laaste redmiddel. Camera’s kunnen afschrikken maar ook
helpen bij het vinden van de daders.
Omdat camera’s een inbreuk zijn op de privacy van mensen mag het alleen
ingezet worden als niks anders helpt en als het proportioneel is. Dat laatste
wil zeggen dat de voordelen echt groter moeten zijn dan de nadelen. Er
moet nu nog gewacht worden op een uitkomst van een formele raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die gaat daar uitsluitsel over geven. Voor de rest ligt alles klaar om van start te gaan. Tot die tijd, ongeveer
halverwege mei, worden nulmetingen gedaan, hoe is het nu. Ook wordt
er op stedelijk niveau gecommuniceerd dat het afval echt in de containers
moet en niet er naast. Meneer Versteeg van Groep Versteeg vraagt zich af
waarom het allemaal zo lang duurt en wat dat dan kost. Hij gaat hierover
schriftelijke vragen stellen. Meneer Kel (BB) en Jajan (VVD) vinden het
ook allemaal wel erg lang duren. Mevrouw Schouten (GL) is blij dat het
zorgvuldig gebeurt.
Dan is de vergadering afgelopen. De volgende vergadering is op 9 maart.

* Inhoud term ‘sociaal domein’ verschilt per gemeente
Het sociaal domein is zeker nog geen afgebakend domein. In sommige gemeenten omvat het alleen de drie decentralisaties (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet); in andere gemeenten worden ook domeinen als wonen en ruimte, sport
en cultuur, onderwijs en kinderopvang, bijstand en schuldhulpverlening en de
dienstverlening vanuit de sociale basis (zoals welzijn) tot het sociaal domein
gerekend. Kleinere gemeenten hanteren vaker de brede, integrale definitie van
het sociaal domein dan grotere gemeenten.
De intentie in het sociaal domein is vanuit een integrale werkwijze de zorg en
ondersteuning rond de burger te organiseren. Bij een brede, integrale definitie
van het sociaal domein moeten heel veel disciplines met elkaar samen (leren)
werken.

pagina 6

Verandering binnen
Stadsdeelmanagement Zuid
De afgelopen tijd zijn er binnen het
team van stadsdeelmanagement
Zuid enkele wisselingen geweest.
Met het vertrek van Zarina Dihal als
wijkregisseur van de Wesselerbrink
ontstond er een vacature in het team
van wijkregisseurs.
Stadsdeelmanagement Zuid heeft
inmiddels een nieuwe collega gevonden! Per 1 februari is Cécile IJsseldijk gestart als wijkregisseur in
stadsdeel Zuid.
Met de komst van Cécile IJsseldijk
was het ook noodzakelijk opnieuw
naar de bestaande wijkverdeling
van de wijkregisseurs te kijken. Dit

heeft tot een wijziging van de aandachtsgebieden geleid, zodat er met
volle kracht gewerkt kan (blijven)
worden aan de verschillende uitdagingen, projecten en ontwikkelingen
in stadsdeel Zuid.
De komende tijd kunt u hier in deze
krant nader kennismaken met de
verschillende wijkregisseurs en met
hun werkzaamheden voor de wijk.
Heeft u nu al een vraag over een
specifiek onderwerp en wilt u daar
met de wijkregisseurs persoonlijk
over spreken? Neem dan per mail
contact op via stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl.
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De dementievriendelijke oversteek heeft gewonnen!
De dementievriendelijke oversteek is door het
ANWB Fonds uitgeroepen tot winnaar van Overijssel! Eind vorig jaar kon u in de Brinkpraat lezen
over de plannen van ‘onze buurt De Posten’ voor
een dementievriendelijke oversteek. Het heeft
even geduurd, maar nu mag onze buurt De Posten eindelijk vertellen dat ze gewonnen hebben.
Ank Braspenning, onze buurt De Posten: “Iedereen die de dementievriendelijke oversteek een
warm hart toedraagt heeft van zich laten horen.
Er is massaal gestemd op het plan van onze
buurt De Posten, waardoor we de top 3 in schoten in Overijssel. Het was daarna een vakjury die
de doorslag heeft gegeven en besloot om ons
project tot winnaar uit te roepen. We ontvangen

een bijdrage van € 10.000,- waardoor we de dementievriendelijke oversteek kunnen realiseren.”
De oversteek
Eind augustus 2020 diende ‘onze buurt De Posten’ (een samenwerking van Zorgcentrum de
Posten, gemeente Enschede, woningcorporaties Domijn en Woonzorg Nederland) bij het ANWB-fonds een plan in om een ‘dementievriendelijke oversteek’ te maken op het kruispunt van
de Lintveldebrink met de Broekheurne-Ring. Het
ANWB Fonds helpt namelijk maatschappelijke
initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid,
duurzame mobiliteit en vrije tijd/toegankelijkheid.
Het kruispunt wordt nu als onveilig ervaren. Oversteken op dat kruispunt is alleen wel de snelste

Per 1 februari 2021 ziet de wijkverdeling er als volgt uit:

en meest logische manier om vanuit De Posten
bij bijvoorbeeld het winkelcentrum te komen. De
aanvraag is tot stand gekomen als gevolg van
een langgekoesterde wens uit de wijk.
Om een veilige oversteek te maken, zal nu een
zebrapad worden aangelegd. Deze wordt net
zo hoog als de stoeprand, zodat je er met een
rolstoel makkelijk overheen kunt. Het zebrapad
wordt ook extra breed, zodat je elkaar makkelijk
kunt passeren. Of zodat je er met een duofiets
overheen kunt. Het pad wordt ook hoger dan de
straat, zodat er voor de auto’s een soort drempel
ontstaat.
Ank Braspenning: “Dit resultaat is een kroon op
het werk van iedereen die zich hard heeft gemaakt voor de realisatie van de dementievriendelijke oversteek. We zijn enorm blij dat hierdoor
een lang gekoesterde wens uitgevoerd kan worden. Én dat de oversteek, die de buurt De Posten met Winkelcentrum Enschede Zuid verbindt,
niet alleen veiliger, maar ook dementievriendelijk
wordt. Daarmee zijn we letterlijk een stap dichter
bij een wijk waar iedereen fijn kan wonen en leven.”
Op 10 februari heeft de ANWB de cheque tijdens
een online bijeenkomst uitgereikt. Alle partijen
waren daarbij (digitaal) aanwezig. In de krant van
maart kunt u daar een verslag van lezen. Helaas
dus geen feestelijke foto’s bij dit bericht. Er lag
teveel sneeuw.

Nieuwe containers en inzameldagen
in Enschede-Zuid
Sinds dit jaar is de afvalinzameling anders dan u gewend was. Zo kregen
laagbouwbewoners eind vorig jaar een
container voor verpakkingen en hoogbouwbewoners een verzamelcontainer
voor hun groente-, fruit- en etensresten.
Ook heeft u mogelijk andere inzameldagen.

Verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons)
Inwoners van laagbouw konden voor de
zomer van 2020 kiezen of zij een verpakkingencontainer aan huis willen of
het verpakkingenafval liever zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer.
Eind vorig jaar zijn er ruim 40.000 verpakkingencontainers in Enschede bezorgd, een hele klus! De verpakkingencontainer wordt 1x per 4 weken geleegd.
Inwoners die kozen voor het wegbrengen van verpakkingen, kunnen samen
met de hoogbouwbewoners gebruik
maken van de verzamelcontainers. Ieder huishouden dat
het verpakkingenafval wegbrengt, ontving eind januari een
voucher. Met deze
voucher kunnen 5
rollen verpakkingenzakken opgehaald
worden bij één van
de
deelnemende
supermarkten, het
stadskantoor en het stadhuis. Kijk voor
alle locaties op www.twentemilieu.nl/enschede/verpakkingen.
Let op: de huis-aan-huis inzameling met
de doorzichtige zakken is dus gestopt
en vervangen door de inzameling via
containers. Verpakkingenzakken kunnen alleen weggebracht worden naar de

Onze buurt De Posten heeft inmiddels de voorbereidingen voor de aanleg van de oversteek in
gang gezet. De aanleg kost nog wel wat tijd. De
hoop is dat de dementievriendelijke oversteek in
het laatste kwartaal van 2021 klaar zal zijn.

verzamelcontainers. Kijk voor alle locaties op www.twentemilieu.nl/enschede/
containerlocaties of in de gratis app van
Twente Milieu.

Meer bomen in Zuid

Groente-, fruit- en etensresten (gfe)
In de gemeente Enschede zijn eind vorig
jaar meer dan 300 gfe-verzamelcontainers geplaatst. Door de komst van deze
nieuwe containers hoogbouwbewoners
gratis hun groente- fruit- en etensresten
gescheiden inleveren. Daarvoor kregen
zij eenmalig een handig gfe-bakje voor
op het aanrecht. Van gfe-afval wordt
compost gemaakt dat wordt gebruikt om
bloemen en planten beter te laten groeien. Een nuttige grondstof!

Wilt u meer bomen in uw wijk? Of samen met uw buren
een boom planten? U zorgt zo niet alleen voor meer
groen maar ook voor meer verbondenheid in uw buurt.

Nieuwe inzameldagen
Mogelijk komt Twente Milieu voortaan
op een andere dag uw containers legen
dan u voorheen gewend was. Kijk daarom op uw persoonlijke afvalkalender wanneer uw containers dit
jaar geleegd worden.
Deze vindt u in de
gratis app van Twente
Milieu (mét handige
herinneringsfunctie)
en op www.twentemilieu.nl/enschede/
afvalkalender.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Kijk dan op
www.twentemilieu.nl/enschede of neem
contact op met de klantenservice van
Twente Milieu. Dat kan digitaal via www.
twentemilieu.nl/contact of telefonisch op
werkdagen tussen 08.00-17.00 uur via
het nummer 0900-8520111 (lokaal tarief).

De subsidieregeling van de provincie Overijssel maakt het mogelijk

Iedereen een boom
De provincie Overijssel stelt voor kleinschalige aanplant van nieuwe bomen geld beschikbaar vanuit het
project ‘Iedereen een Boom’. 50% van de kosten van
het plantgoed, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 1500,-.
Het moet wel gaan om de aanplant van nieuwe bomen. De subsidieregeling geldt dus niet voor bomen
die geplant worden op plaatsen waar bomen gekapt
zijn of nog worden gekapt.
Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling?
De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een
stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant.
Ook particuliere erven die meer aan biodiversiteit en
het aanplanten van bomen willen doen, komen in aanmerking. U kunt de subsidie aanvragen via de website
van de Provincie Overijssel.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op de website www.iedereeneenboom.nl/projecten.

Boompjes voor
beginners
Het voorjaar komt eraan en voor iedereen die zin heeft
om iets aan het klimaat te doen is dit een goed moment om boompjes aan te planten. Dit kan nu in eigen
tuin door mee te doen aan Boompjes voor Beginners.
Ook als je geen groene vingers hebt.
Boompjes voor Beginners is een initiatief van de natuurbeweging als onderdeel van een groter plan (Plan
Boom) om de komende vier jaar 10 miljoen bomen
in heel Nederland te planten. Die bomen helpen tegen de klimaatverandering, omdat ze de hoeveelheid
CO2 in de lucht verminderen. Dat is hard nodig, omdat
de opwarming van onze aarde nog steeds doorgaat.
Ieder boompje maakt ook onze eigen leefomgeving
mooier, frisser en gezonder. Niet alleen voor jou, maar
ook voor de vogels, vlinders en insecten.
Help mee met het klimaat! Voor € 25 brengen wij drie
kleine boompjes naar je toe. Een mispel, een vlier en
een gele kornoelje. Die worden niet te groot en passen dus in elke tuin. Bestelling kan alleen nog deze
maand. De boompjes worden dan snel bij je thuis bezorgd. Kijk op www.planboom.nl/beginners.

Winterse natuurfoto
maken
De natuur helpt je door corona heen!

Aangezien de bekende wandelingen en activiteiten van
IVN Enschede voorlopig niet kunnen doorgaan vanwege corona, biedt de werkgroep Publiekswandelingen in
deze winterperiode een 3e alternatieve activiteit aan.
Ga er op uit en leg met je camera de winterse natuur vast!
In februari kunnen we genieten van boomsilhouetten,
misschien ijshaar, ijspegels, berijpte bladeren, aangevroren mist… of misschien zelfs al een eerste sneeuwklokje. IVN Enschede daagt jullie allemaal uit om mee
te doen!
Stuur je mooiste winterfoto vóór 3 maart 2021, voorzien van een toelichting van maximaal 50 woorden,
naar ivnenschedepubliekswandelingen@gmail.com
De ingezonden foto’s zullen gepubliceerd worden op
onze website en social media. En voor de mooiste foto
is een leuke prijs beschikbaar!
We hopen op heel veel inzendingen. Veel plezier!
Werkgroep Publiekswandelingen IVN Enschede

In het zonnetje: afdeling Helmerhoek
van de Zonnebloem

Reden
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De
dankbaarheid
en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?
Bij De Posten hebben we volop mogelijkheden
om aan de slag te gaan. Kijk op onze website
voor diverse vacatures.

deposten.nl/vacatures

Creatieve activiteit voor jonge
mantelzorgers
Jonge mantelzorgers
zijn kinderen en jongeren die opgroeien met
zorg binnen het gezin.
Om deze jongeren te
ondersteunen bieden
wij activiteiten aan
waar zij lotgenoten
ontmoeten, even het
huis uit zijn en daarnaast en stukje erkenning/herkenning in
elkaar kunnen vinden.
Ondanks corona proberen wij onze doelgroep te ondersteunen. Dit doen we door
onze activiteiten buiten
en in kleine groepjes te
organiseren.

Wanneer: Zaterdag 6 maart
Spray paint is een soort graffiti achtige activiteit waarbij de kinderen een eigen
kunstwerk mogen maken. Daarnaast maken we een mooi kampvuur en zijn heerlijk
buiten bezig.
Vanwege corona blijven onze activiteiten buiten en in kleine groepjes.
Opgeven kan voor de volgende momenten:
– Zaterdag 6 maart van 10.00 tot 12.30 (max 15)
– Zaterdag 6 maart van 13.30 tot 16.00 (max 15)
Geef bij het aanmelden door welk tijdstip je mee wil doen!
LET OP! VOL = VOL
locatie: Buitencentrum Beundersveld, Torendijk 21, 7554 SX Hengelo (o)
Wil je meedoen? Geef je dan snel op:
Email: info@jmz-go.nl
Telefoon: 06-13034803
Meer informatie? Kijk op https://www.jmz-go.nl/events/spray-paint

Ine Vlutters is in 1997 bij de afdeling
Helmerhoek als vrijwilliger van de
Zonnebloem begonnen. Zij werkte
toen nog volop. Via haar buurvrouw,
die toen penningmeester was, werd
zij enthousiast en sloot zij zich aan
bij de afdeling Helmerhoek die in
1994 al was opgericht. Naast het
bezoeken van gasten, werd ze na
een tijdje bestuurslid activiteiten,
en daarna is ze geleidelijk in de rol
van voorzitter terecht gekomen. Ook
ging ze mee als ondersteuning bij
bootreizen van de Zonnebloem en
de vakantieweken, later ging ook
haar echtgenoot mee. Hij heeft nog
meegewerkt aan de totstandkoming
van de website van de Zonnebloem
Helmerhoek en regio Enschede, wat
later achterhaald werd door Facebook. Vanuit haar ervaring als leiding
bij de scouting en haar werkzaamheden bij personeelszaken ging regelen en organiseren haar goed af. Zij
benadrukt echter dat zij vooral van
gelijkwaardigheid en samen optrekken is, de afdeling Helmerhoek staat
met de gezellige club enthousiaste
vrijwilligers. Ieder heeft zijn bijdrage en omdat ze toch redelijk klein
waren ontstond er echt een band,
maatjes voor het leven, iets wat voor
Ine erg belangrijk is en kenmerkend
voor haar club. Zij wil dan ook graag
haar medevrijwilligers noemen; Marion Constantinides (tot 1 januari
2020) Margaret Kerkhof, Betsy Lammertink, Ans Peek, José Hoveling,
Ada de Weerd. Afgelopen jaar hebben zij net als de andere afdelingen
ook weinig samenkomsten kunnen
organiseren, maar zij hebben gelukkig alle deelnemers wel individuele aandacht kunnen geven met
bezoekjes en telefooncontacten en
presentjes op maat. Niemand hoeft
eenzaam te zijn is het motto van Ine.
Als ze zo terugkijkt op haar periode
als vrijwilliger dan is er wel een aantal hoogtepunten te noemen. Vooral
van de kerst- en paasbijeenkomsten
heeft zij altijd erg genoten samen
met de deelnemers. Zij nam dan bij-

voorbeeld ook een advocaatje met
slagroom, deed lekker mee met de
deelnemers (terwijl ze normaal eigenlijk nooit een advocaatje neemt...
zegt ze). Zo staat ook een high-tea,
in de tuin bij een van de vrijwilligers,
haar nog bij. De deelnemers waren
zo enthousiast dat ze de vrijwilligers kadootjes gaven en hen in het
zonnetje zetten. Een van de gasten
heeft een aantal huisjes gebreid voor
tissues bijvoorbeeld, Ine gebruikt het
huisje nog steeds. Waarom ze ook
wel erg gelachen hebben zijn enkele vrijwilligers die goed de weg wisten naar een activiteit en vervolgens
toch veel later pas aankwamen...
Ook een fijne herinnering is een uitje
met de deelnemers en vrijwilligers
naar de Oude Markt. Er stonden
grote schommels en meerdere deelnemers waanden zich weer even
superjong en waagden de zit op de
schommel, brede lach bij de deelnemers van oor tot oor. Daarvoor doe je
het! Ine is blij met de komende fusie
van de zomer, het is praktisch om de
organisatie samen te voegen, maar
wel zonder verlies van de individuele aandacht en kenmerken van de
Helmerhoek deelnemers uiteraard.
Graag blijft zij activiteiten organiseren en samen met de andere vrijwilligers van afdeling Helmerhoek actief
bij de Zonnebloem Enschede Zuid.
Als bestuurslid heeft zij lang genoeg
haar bijdrage geleverd, daar ziet zij
verder vanaf. Ine, dank voor je tomeloze inzet voor de Zonnebloem, hopelijk blijf je nog lang vrijwilliger en
kunnen we de fusie met Enschede
Zuid met een gezellig feestje gezamenlijk en fysiek vieren deze zomer.
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Column: Wijkverhalen
Een zus van de meiden van onze inloop
heeft een mooi en waargebeurd verhaal
opgeschreven voor ons. Chantal: “Toen
ik in het derde jaar van MBO zat verloor
ik een van mijn vrienden. Hij pleegde
zelfmoord. Het was een hele nare tijd
voor me. Ik bleef denken dat ik iets over
het hoofd had gezien, dat ik iets gemist
had. Wat was er met hem aan de hand
geweest? Ik had meer kunnen doen,
hem meer kunnen steunen. Vooral de
dag na zijn begrafenis was zwaar. Dus ik
ging die dag naar de begraafplaats. Het
was steenkoud. Natuurlijk had zijn graf
nog geen steen. Ik ging bij zijn graf zitten
en moest erg huilen. Na
een paar minuten voelde ik een hand op mijn
schouder. Ik dacht dat ik
gek werd omdat ik dacht
dat ik alleen was daar. Ik
zag een man van een jaar
of 80 staan. Hij vroeg of
het met me ging. Ik weet
niet hoe het kwam, misschien door zijn
leeftijd, maar ik vertelde hem alles. Hij
luisterde naar me en toen zei hij dat ik
mezelf niet de schuld moest geven. En
dat de beste manier om iemand te eren
was om in je leven eruit te halen wat erin
zit. Dit hoorde ik natuurlijk niet voor het
eerst, het wordt vaker gezegd. Maar op
dat moment kwam het echt binnen. Gerard, zoals de man heette, vertelde dat
zijn vrouw op de begraafplaats was be-

graven. Hij kwam elke dag hier en voelde dan haar aanwezigheid. Hij kon niet
wachten haar weer te zien. Hij vroeg
me of ik haar graf wilde zien. Zoals hij
praatte over haar leek het alsof ze nog
maar net was overleden. Maar toen we
bij haar graf aankwamen zag ik dat ze
al 16 jaar geleden was gestorven. We
praatten nog even over Anna en gingen
daarna beide naar ons eigen huis. Gerard had me beloofd om ook bij het graf
van mijn vriend langs te gaan, elke keer
als hij op de begraafplaats zou zijn. En ik
beloofde dat ook te doen bij zijn vrouw.
Meer dan twee jaar hield ik mij aan deze
belofte. Ik zag vaak hetzelfde plantje op het graf
staan als op het graf van
Anna. Daardoor wist ik
dat Gerard zich aan zijn
belofte hield. Toen ik ging
studeren in Nijmegen zat
er steeds langere tijd tussen mijn bezoeken aan
de begraafplaats. Vorige week was ik er
weer eens. Ik was in paniek, want ik kon
het graf van Anna niet vinden. Maar omdat het herfst was en er veel bladeren
lagen, kon het zijn dat ik niet goed keek
en de steen onder het blad verstopt was.
Maar na een paar minuten vond ik het
graf. Daar waar het altijd was geweest.
Alleen was het nu een compleet nieuwe
grafsteen, en Gerard zijn naam stond er
ook op…” 			
Chantal

Wilt u ook donateur, vrijwilliger
of gast/deelnemer worden van
de Zonnebloem Enschede Zuid?
Neem contact op met Coby van Os,
g.a.vanos@home.nl 053 477 30 91

Winter Games voor jongeren van
13-17 jaar
In februari worden speciale Winter Games voor jongeren georganiseerd. Ontmoetingspark Enschede Zuid en Ontmoetingspark
Schreurserve slaan de handen ineen. Martijn Koop, ontmoetingsclustermanager bij Victoria ’28 op Ontmoetingspark Enschede Zuid:
“Mijn collega Tom van Veen van CVV Sparta op Ontmoetingspark
Schreurserve kwam met het idee. Samen met onze partners zijn
we plannen gaan maken en hebben we subsidie bij de foundations
aangevraagd.”
Winter Games
De Winter Games zijn een initiatief van de Krajicek Foundation,
de Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland. De Winter Games hebben als doel om met extra sport- en spelactiviteiten
jongeren te motiveren in beweging te komen. Tijdens de huidige
coronapandemie krijgen jongeren vooral te horen wat er allemaal
niet mag én niet kan. Daarom is het belangrijk om hen, juist nu, een
positieve impuls te geven zodat ze positiever de donkere wintermaanden door kunnen komen.
Martijn: “We merken dat de motivatie bij de jongeren afneemt. Ze
kunnen wel trainen, maar dat is ook alles. Wij willen dus graag helpen om meer activiteiten voor jongeren aan te bieden. Om ze weer
(meer) in beweging te krijgen. We vinden het bij Victoria ’28 belangrijk dat er naast sport ook sociale contacten zijn. We willen bijdragen aan de (sociale) cohesie van de wijk en de maatschappij. Dat
betekent dat wij niet alleen teams naar de games sturen. Maar dat
we ook contact hebben gezocht met onze buren FC Aramea en de
judovereniging. Zij gaan ook teams samenstellen om mee te doen.
Jongerenwerker Randy van Alifa werkt ook bij ons op het park. Hij
gaat teams samenstellen van jongeren uit de zuidwijken. Zo gaan
we er met elkaar iets leuks van maken.
Het laatste weekend van de Winter Games vindt plaats in het
weekend van 20/21 februari bij AWA Outdoor op Ontmoetingspark
Schreurserve aan de Kotkampweg in Enschede. Per dag worden er
zeven sessies van een uur aangeboden. Per sessie kunnen 15-20
jongeren meedoen. Martijn: “In totaal kunnen dus 400-600 jongeren
meedoen.”
Prijs voor het beste team
Iedere sessie wordt afgesloten met een ‘team-hindernis-spel’. Op
basis van de score, bepaald door tijd en strafpunten, wordt één winnend team voor de zaterdagen en één voor de zondagen bepaald.
Deze twee winnende teams krijgen een gratis Tubing clinic aangeboden door Skicentrum Moser op het Rutbeek.

Desire Jansen,
Zonnebloem Enschede Zuid
De foto is gemaakt voor de coronatijd

‘t Helmgras is nog steeds alleen voor de deelnemers.
Die zijn hard aan het werk. Uw verslaggever kon er
deze maand ook niet naartoe.

Meer informatie? Kijk op www.ontmoetingsclusters.nl. In maart kunt
u in deze krant een verslag van de Winter Games lezen.

Heeft u moeite met het betalen van rekeningen?
Wacht niet te lang, onderneem actie!
Bij gezinnen waar financiële problemen ontstaan gaat
de gemeente Enschede nog eerder en breder dan
voorheen, hulp aanbieden. We zijn hiermee gestart in
januari 2021. Vanaf dit moment is het onze wettelijke
taak. We werken hiervoor samen met zorgverzekeraars, energiebedrijven, waterleveranciers en woningcorporaties.
Wij willen u ondersteunen bij het vinden van de juiste
hulp als u betalingsachterstanden heeft
Als u een betalingsachterstand heeft van één van de
genoemde organisaties, melden zij dit vanaf 1 januari
2021 bij de gemeente. Dit is vastgelegd in de wet. Als
wij een melding van een betalingsachterstand ontvangen nemen wij daarover contact op met degene die de
betalingsachterstand heeft. Dit doen wij meestal per
brief.
Door contact op te nemen met mensen met betalingsachterstanden, willen we zorgen voor meer bewustwording en voorkomen dat achterstanden oplopen. Als

er een betalingsachterstand bij ons gemeld wordt en
u krijgt daarover een brief, dan is het belangrijk om te
weten dat u niet verplicht bent om mee te werken. Uw
contactgegevens bewaren wij niet als u niet zelf contact met ons opneemt. Maar doet u dat wel, dan helpen
u graag op weg!
Huisbezoeken bij meerdere betalingsachterstanden
In 2019 zijn we al gestart met het actief benaderen van
inwoners waarbij twee of meer betalingsachterstanden
gemeld zijn door de genoemde organisaties. In dat geval kan het zijn dat wij een huisbezoek afleggen. Dit
noemen wij het Vroeg Eropaf-project. Ook met deze
werkwijze gaan wij in 2021 door.
Hulp zoeken is niet makkelijk, toch is het belangrijk om in actie te komen
De drempel om hulp te zoeken, is voor de meeste
mensen hoog. Mensen melden zich meestal pas als
het uit de hand gelopen is. Het hebben van schulden

gaat namelijk bijna altijd samen met gevoelens van
schuld en schaamte. Deze gevoelens kunnen in de
weg zitten bij het om hulp vragen.
Heeft u geldproblemen en wilt u hier vanaf? Het begint met overzicht maken, praten en hulp zoeken. In
Enschede zijn verschillende instanties die u kunnen
helpen. Bekijk ook de informatievideo op enschede.nl/
schuldenvrij
Heeft u een brief ontvangen?
Dan gaan wij graag met u in gesprek om te zorgen
dat u de juiste hulp kunt vinden. Het aanbod voor een
gesprek is vrijblijvend en de inhoud blijft strikt privé. U
kunt ons daarvoor bereiken via de e-mail: schuldenvrij@enschede.nl. Graag het meldingsnummer dat bovenaan de brief staat en het telefoonnummer waarop
wij u kunnen bellen vermelden in uw e-mail.
Wilt u meer informatie over vroegsignalering in
Enschede?
Kijk op enschede.nl/vroegsignalering
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Zaterdag 4: een vriendenteam

“Een goed verzorgde
uitvaart waar u met
een goed gevoel
op terug kunt kijken.
Daar staan we voor.”

de lijn. Ze zijn buitenspel gezet. Hoog
tijd om eens te kijken hoe het op die ‘reservebank’ gaat.

Pedro Swier

Met zorg bereid.

Bel (053) 431 23 89

www.vredehof.nl

Speciaal voor jou

Probeer nu
5 maaltijden
voor slechts
€ 19,95!

Eet je liever natriumarm, vegetarisch of glutenvrij?
Ook dat kan. Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel
0800 - 023 29 75 (gratis) en maak je keuze. Vermeld bij de
bestelling actiecode 202-SCE0221. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 15 mei 2021.
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Gespecialiseerd in:
Dry Needling
Echografie
Hart/Vaat/Long Therapie
Kinderfysiotherapie
Manuele Therapie
Medical Taping
Sportfysiotherapie

Het thema dit jaar is: ‘Invloed met Impact’. Welke invloed heb jij? Welk invloed zou je willen hebben nu
alles in ons dagelijks leven verandert? ‘Invloed met Impact’ gaat over vrouwelijke leiderschap. Dat zie je terug
in de workshop waarmee vrouwen geïnspireerd en ge-

Welkom in onze moderne praktijk, gevestigd in het Gezondheidscentrum
Wesselerbrink aan de Wesselernering 60-4 in Enschede. De praktijk
beschikt over een moderne en volledig uitgeruste oefenzaal. Ideaal voor
het volgen van training, ook als vervolg op de reguliere behandeling.
Bel ons voor een afspraak. Graag tot ziens!

www.fysiotherapiewesselerbrink.nl

Internationale Vrouwendag 2021: Invloed met Impact

Op 8 maart 2021 is het Internationale vrouwendag.
Een dag om te vieren dat we vrouw zijn en wat we allemaal hebben bereikt. Het is ook een dag om even stil
te staan bij wat je zelf wil. Juist in deze drukke en chaotische (corona)tijd vergeet je dat makkelijk. Daarom
organiseert Stichting Intercultureel Vrouwencentrum
Enschede (SIVE) dit jaar een bijzonder online evenement om Internationale Vrouwendag samen te vieren.

Ongelukkig begin
Julian: “Het gaat bij ons
team om vriendschap,
gezelligheid en bier, maar
zeker ook om het voetballen! Dus zijn we begonnen met trainen, trainen,
trainen tot we allemaal

Ook wij zijn vanwege de lockdown helaas al weken gesloten. Maar we proberen bezig te blijven. Daarom is er iedere woensdag- en donderdagmiddag
tussen 14.00-16.00 uur iemand aanwezig voor inname van spullen. Dit doen
we zolang de winkel gesloten is i.v.m. de lockdown. Met name kleding is erg
gewild.
Heeft u spullen om in te leveren, maar kunt u niet zelf bij ons langskomen?
Daar hebben we sinds kort een oplossing voor. Via ons telefoonnummer kunt
u ons appen wanneer u spullen voor ons heeft. Wij komen dan bij u langs op
de spullen op te halen. Stuur ons een Whatsappbericht via telefoonnummer:
06-33 701 529. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

Wat je woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we je
culinair verrassen. Laten genieten van gemak… met onze
keuze uit 150 maaltijden! 5 van deze maaltijden kun je nu
proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen.
Dat smaakt naar meer toch?

Het is nog altijd stil op de velden en in
onze kantine. Door de coronamaatregelen en de lockdown kunnen of mogen
we nog weinig. Gelukkig mogen onze
junioren bijna allemaal wel trainen. Maar
de senioren staan al sinds maart langs

Victoria Zaterdag 4
“Wij zijn het vierde zaterdagteam bij Victoria ’28. We bestaan pas zo’n anderhalf
jaar. We zijn een echt vriendenteam,”
vertelt Julian Vriend. Julian is één van
de spelers en captain 3e helft. “Het team
is een samenvoeging van verschillende vriendengroepen. We hadden gelijk
al 12 man. Maar omdat velen van ons
fulltime werken of studeren, hadden we
wel meer back-up nodig.” “Inderdaad,”
bevestigt Hjalmar Lemmers, aanspreekpunt en regelneef van het team. “Er zijn
inmiddels spelers bijgekomen. Vaak bekenden van
spelers, maar ook voor
ons onbekende mannen.
Die horen er nu ook helemaal bij.”

Een bericht van de Dreamfactory

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten
en gebakken aardappelen
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motiveerd worden om hun eigen dromen te ontdekken
en zich te laten horen.

Online
“Het was lang onduidelijk hoe we Internationale vrouwendag dit jaar konden vieren. Nu de corona maatregelen langer duren zijn we blij dat we hebben gekozen
voor een online programma, zegt Judith van Oostrom,
coördinator bij SIVE. Iedere deelnemer kan zelf kiezen
of ze het hele programma volgt of onderdelen van het
programma. Omdat niet iedereen vertrouwt is met de
techniek van zo’n online evenement is er ook technische ondersteuning paraat.
Programma
Op maandag 8 maart 2021 is het online evenement
van 11.00-22.00 uur. Je kan er voor kiezen het hele
programma te volgen of om bijvoorbeeld alleen aanwezig te zijn bij de workshops van jouw keuze.
11.00-12.00 Aftrap van Internationale vrouwendag met
online koffie en ontmoeting.
12.30-13.30 Inspirerende Ontmoeting met Dorothee
Loorbach, schrijfster van het boek ‘Blut’
14.00-15.00 Workshopronde 1

053 - 4780470

Een bericht van de Tunnelwachters
15.15-16.15 Workshopronde 2
Kleinkunst bijdrage van Margót Veldhuizen, Stéfanie van Tuinen en John
Kluijtmans
17.30-20.00 Pauze
20.00-21.00 Workshopronde 3
20.00-22.00 Film in samenwerking met Concordia
Kom in beweging
Bewegen is altijd belangrijk. Helemaal nu we veel
meer thuis zitten dan normaal. Naast de workshops
met dans werken we aan nog iets extra’s. Samen met
de beweegmakelaars van Sportaal werken we aan
een laagdrempelige beweegactiviteit die je naar buiten
brengt.
Kaartverkoop
Ben je er ook bij op 8 maart? We vragen een kleine
bijdrage van € 5,- voor het mogelijk maken van dit evenement. Voor dit bedrag kan je het hele programma
volgen. Kaartverkoop en meer informatie vind je op:
www.sive.nl

Na aanleiding van het voorval vrijdagavond 5 februari, waarbij er een jonge
meid met geweld, onder bedreiging van een vuurwapen, is beroofd van haar
scooter bij de Zuidhollandlaan-tunnel, heb ik gevraagd aan de Tunnelwachters
of ik niet namens ons een bloemetje kan sturen met een kaart met “Sterkte gewenst en sorry dat wij er niet voor jou konden zijn terwijl je ons zo nodig had”.
Dit om haar te laten weten dat wij aan haar denken en dit hopelijk haar iets zal
steunen met de traumatische ervaring dat zij helaas heeft meegemaakt en wat
niemand zou moeten en hoeven mee te maken!
C. Dogan
						

wat conditie hadden en op elkaar ingespeeld waren. De eerste wedstrijd in februari vorig jaar was voor mij wel al na
14 seconden over. Ik scheurde bij een
stap mijn hamstring en bilspier af. Er zat
niks anders op dan bankzitten en revalideren.”
Hjalmar: “We hadden twee of drie wedstrijden gespeeld en toen ging alles plat
door de coronacrisis.” “We hebben toen
het weer mocht wel voorzichtig op afstand wat getraind, maar eigenlijk ging
dat niet,” gaat Julian verder. “Uiteindelijk mochten we in de zomer weer wedstrijden spelen, maar ook nu hield het al
snel weer op.” Hjalmar: “We hebben als
team in anderhalf jaar tijd hooguit zes
wedstrijden gespeeld. Dat schiet dus
niet echt op.”
Gezelligheidsteam zonder
gezelligheid
Bij veel seniorenteams gaat het naast
voetbal ook om het sociale contact. Elkaar ontmoeten. “Dat gaat nu niet. Bij
ons bestaat een wedstrijd eigenlijk uit
vier delen: de eerste en tweede helft
op het veld, de derde helft in de kantine
en daarna naar de stad. Het gaat echt
om de gezelligheid. Om samen dingen
doen. Dat missen we nu wel heel erg,”
verzucht Julian.

Er is wel bijna dagelijks contact via de
groepsapp. Hjalmar: “We delen leuke
dingen met elkaar, sturen filmpjes. Hebben discussies over het profvoetbal.
Maar we uiten ook ons ongenoegen
over de situatie en de hoop dat we snel
weer mogen.”
Voor Hjalmar zelf is het niet kunnen
voetballen ook een groot gemis. “Voetbal is mijn hobby, zowel het trainen als
het spelen. Als jochie was ik op straat
al aan het voetballen. Gewoon omdat
het leuk is. Zeker de wedstrijden en dan
vooral het competitieve. Je speelt voor
iets en als je dat dan met vrienden kunt
doen, wordt het alleen maar mooier.”
Samen voor de club
Julian: “We zijn heel blij dat we bij Victoria ’28 een plek hebben gekregen. We
voelen ons er thuis. We hebben daarom
ook collectief gezegd dat we gewoon de
contributie blijven betalen. Ook al kunnen we nu niks en is het voor sommigen
van ons veel geld. We doen het samen
en samen voor de club!”
Wil je ook meedoen bij Victoria 4 als het
weer mag? Stuur een e-mail naar Victoria of laat een briefje achter in de kantine.

Duchenne Heroes
In september 2021 vindt Duchenne
Heroes plaats: dé offroad uitdaging
van 2021! Door deze sponsorfietstocht te rijden wordt door de deelnemers geld ingezameld om onderzoek
naar medicijnen en oplossingen voor
kinderen met de ziekte van Duchenne
mogelijk te maken. Twee bevriende
inwoners van Enschede Zuid, Matthijs Heutman en Ralph Gort, gaan
volgend jaar september als team ‘De
Noabers’ meefietsen. In aanloop naar
de sponsortocht kunt u elke maand
een update lezen over hun voorbereidingen, beweegredenen en acties om
geld in te zamelen.
Ralph: “We zijn alweer een maand
verder sinds ons eerste artikel. De
acties beginnen te lopen. Afgelopen
dinsdag 16 februari was onze pizza-actie. We hebben de hele dag pizza’s bezorgd voor pizzeria La Riviera.
Volgende maand zullen we u vertellen hoe het is gegaan. Ook hebben
we alles rond gekregen voor onze
sponsoractie met het bier. Dit hebben
we in samenwerking met brouwerij

Eanske en het Ontwerpcafé gedaan.
Het Ontwerpcafé heeft voor ons een
etiket ontworpen in de stijl van de Duchenne Heroes. Bij brouwerij Eanske
hebben we bier afgenomen. De speciale flesjes bier zijn via ons te koop en
de opbrengst gaat natuurlijk naar ons
sponsorproject.
Matthijs en ik zijn veel aan het brainstormen over volgende acties om geld
in te zamelen. De coronamaatregelen
maken het wel erg lastig, omdat we
beperkt zijn in de mogelijkheden. Matthijs en ik zijn ook veel aan het trainen.
Dit doen we veel individueel. Af en toe
fietsen we een keer samen, maar dat
is lastig omdat we allebei onregelmatige werktijden hebben.”
Matthijs: “Eén van de voorbeelden
van een nieuwe actie is een fietsevenement. Ik heb samen met een lokale
horecaondernemer gekeken naar de
mogelijkheden om na de coronacrisis
een fietsevenement te organiseren
met daarbij een hapje en een drankje.
Een groot deel van de opbrengst van
het evenement gaat dan naar de Duchenne Heroes.
Ik hoop net als iedereen dat het weer
en de coronacrisis snel beter worden.
Dan kunnen we eindelijk een goede
trainingstocht gaan doen in het Teutoburgerwoud. We kunnen in Nederland
wel fietsen, maar in het Teutoburgerwoud kunnen we ook gaan oefenen
op het nodige klim- en daalwerk. De
tocht gaat in september namelijk niet
over gladde asfaltwegen!
De speciale bierflesjes van ‘De Noabers’ zijn te koop bij Ralph en Matthijs. Heeft u interesse? Bel dan naar
06-27201473 of stuur een bericht via
Facebook: www.facebook.com/ralph.
gort of www.facebook.com/matthijs.
heutman.54
Kijk voor meer informatie of om te doneren op: www.duchenneheroes.nl/
de-noabers.

Ingezonden brief

Groen Verbindt Enschede Zuid
In 2016 werd ik gevraagd
een rol te spelen bij het
opzetten van Groen Verbindt, een project van de
Posten en de Van de Bent
Stichting op Erve Leppink, gesteund
en gefinancierd door het Oranje
Fonds.
Er was een coördinator die de leiding
had en o.a. voor vrijwilligers zou zorgen. De opzet was een samenwerking en verbinding te maken tussen
de instellingen en de wijk en wijkbewoners. Op Erve Leppink werd begonnen met 3 strookjes grond waar
we bloemen en groenten op mochten
planten. Op aanraden en met medewerking van vrijwilligers werd de tuin
anders ingericht [lees: vergroot].

Moeite met bewegen
of pijnklachten?
De Posten Fysiotherapie heeft alle specialisaties
in huis om u te helpen.
Onze specialisaties:
Reguliere fysiotherapie
Dry needling
Medical taping
Fysiotherapie aan huis
Geriatrie fysiotherapie
Manuele fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie
Seniorenfitness
Hart-, vaat- en longfysiotherapie

Onze praktijk is
direct toegankelijk
voor jong en oud.
Een verwijzing is
niet nodig.

Meer
informatie
of direct
een afspraak
maken?
Bel naar:
053 - 4 771 085

Praktijk de Posten Fysiotherapie
De Posten 135 (ingang Noaberbrink)
7544 LR Enschede
I: www.depostenfysiotherapie.nl
E: fysiotherapie@deposten.nl

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd 1

Fysiotherapie

Ook werd er gestart met het ontwikkelen van 3 wandel/fietsroutes, die
moesten voldoen aan de eisen, bereikbaar en gebruiksvriendelijk te zijn
voor de bewoners van de instellingen
en anderen die willen wandelen en
fietsen, o.a. met rollators, rolstoelen
duo fiets etc. Het opzetten van deze
routes heeft 3 jaren in beslag genomen. Er wordt regelmatig gebruik van
gemaakt. Het (toen) pas geopende
wijkcentrum Helmerhoek werd betrokken in dit project, de toenmalige
beheerder steunde het iniatief, en er
leek wat moois te ontstaan. Maar helaas, het plan sneuvelde, dit vanwege diverse problemen (financieel en
bestuurlijk).
De tuin op Erve Leppink trok de eerste bezoekers en werd weer vergroot
om groenten en fruit en bloemen te
telen. De bewoners van De Bent
(WEL) en de Posten mochten meehelpen, en gebruik maken van de geoogste producten
In de wijk werden langs de routes
stukken berm beplant met fruitbomen en bessenstruiken. Binnen 48
uur waren er nog maar 4 boompjes
over. Aan route 2-3 bevond zich
een fruitgaard, deze paste goed in
het beleven in de wijk. Helaas was
het niet mogelijk hier helpende handen voor te vinden. In 2019 namen
particulieren toch iniatief, wat nu is
geresulteerd in “de BIJENHOEK”.
Dat de beheerders van de Helmerhoek Nieuws-site hier een lepel in de
pap hebben is goed te merken aan
de vrijwel dagelijkse aandacht op
de site Helmerhoeknieuws. Nu dus

een mooi succesvol geheel, waar de
commissie Noaberschap ook een zomers thuis heeft gevonden. Prachtig!
Bij en rond het wijkgebouw werd een
strak stukje borders aangelegd, met
behulp van een bedrijf dat zijn personeel ter beschikking stelde. Er werden vrijwilligers gezocht om dit stukje bij te houden, maar helaas geen
aanmeldingen. Ook de basisscholen
werden aangesproken, maar verder
dan dat ze het een goed iniatief vonden kwamen ze niet. Nu ligt dit stukje er verwaarloosd bij. De boompjes
zijn vernield evenals de bessenstruiken enz. Jammer. In diverse bermen
werden fruitstruiken en bloemen geplant, helaas de maaiers van de gemeente reden alles er weer uit. na
meerdere pogingen zijn we daar dus
mee gestopt!!!
Op Erve Leppink werkt nog steeds
een groepje in de tuin, waar regelmatig de bewoners door heen wandelen
en de groepsleiders een bloemetje
of groenten kunnen plukken. De tuin
wordt dit jaar grotendeels met bloemen beplant, daar is nu een speciale
“wilde” tuin en een grote “pluktuin”
deel van. Men kan ook dit jaar weer
groenten en bloemen plukken en betaalt daar een vrije gift voor. De vrijwilligers helpen er u graag bij.
Vorig jaar zijn de eerste bermbloemen langs de busbaan gezaaid, het
was een mooi gezicht! Helaas moeten we ook hier de grasmaaiers in de
gaten houden. Dit jaar willen we dat
uitbreiden... maar daar hebben we
hulp bij nodig.
We zoeken ook dit jaar helpers in de
tuin! Uw hulp is welkom! U mag zelf
bepalen welke dag en uur u wilt helpen. Vrijdagmorgen is er de grootste
groep, gezamenlijk genieten we van
de lach van de cliënten, het tuinwerk,
de koffie (vaak met ...) en de wandelaars.
DOET U MEE? VANAF MAART
STARTEN WE WEER! UITERAARD
NOG STEEDS CORONAPROOF!
Vanaf de 2e Vrijdag in februari is er
op vrijdagmorgen altijd iemand om
mee te overleggen.
Vrijwilliger Chris

01-09-20 11:18
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CBS Drakensteyn

Vastertlanden 169, 7542 LR Enschede, Tel: 053-476 46 61, E-mail: info@drakensteynvco.nl

Wetenschap en techniek op basisschool
Drakensteyn
‘Wetenschap en techniek verbeteren en meer integreren in het onderwijs.’ Dat is wat minister Arie Slob
voor de komende jaren heeft meegegeven aan het
basisonderwijs. Met dit gegeven spelen wij daar op
basisschool Drakensteyn graag op in.
In het huidige lesgeven gaat het vaak om reken, taal
en spelling en natuurlijk de scores die daarbij horen.
Maar voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen
is het ook belangrijk om ze te onderwijzen op andere
vlakken, bijvoorbeeld wetenschap en techniek.
Als we denken aan wetenschap en techniek denken
we vaak aan: figuurzagen, solderen of iets ontwerpen
van kosteloos materiaal etc. Natuurlijk hoort dit bij
techniek, maar we kunnen hier ook dieper op in gaan.
Hoe kunnen we de kinderen aansporen om onderzoekend te gaan leren? Hoe maak ik onderzoeksvragen?
Hoe kunnen we als leerkracht een meer coachende
rol aannemen, in plaats van alles te willen sturen? Hoe
kunnen we de 21 century skills toepassen en integreren in ons huidige onderwijs? Dit zijn allemaal vragen
die wij meenemen in onze expertise naar wetenschap
en techniek onderwijs de aankomende jaren.
Deze
expertise
kunnen wij niet alleen tot stand brengen, hier helpt Kids
4 Twente bij. Dit is
een organisatie opgericht vanuit de gemeente Enschede om basisscholen te helpen bij Wetenschap en Techniek onderwijs.
Deze organisatie is gevestigd op vliegbasis Twente
en hier willen ze ook een onderzoekscentrum voor
basisscholen bij maken.
Initiatief: Kinderen technologische oplossingen te laten bedenken voor een actueel maatschappelijk probleem in Twente.
Dit vraag natuurlijk om gedurfde, nieuwsgierige en
creatieve ideeën. Wij geloven dat elk individueel kind
een eigen vindingrijkheid heeft en dit uit op zijn of haar
eigen niveau. Nu is het aan ons als leerkrachten de
taak om deze vindingrijkheid bij de leerlingen doelgericht te stimuleren. Het is ook van belang om dit te
laten integreren in ons lesprogramma en de doelen en
opbrengsten te borgen voor de toekomst. Doordat we
samen met Kids 4 Twente deze uitdaging aan gaan,
brengt dit ook nieuwe samenwerkingen, ideeën en bijvoorbeeld excursies tot
Hoe zien we dit
nu terug bij basisschool Drakensteyn:
In ons huidige
onderwijs zien
we wetenschap
en techniek al
terug komen.
Deze
lessen
zijn gebaseerd
en mede mogelijk gemaakt
door onze techniek
torens.
Elke bouw heeft
een eigen techniek toren. In deze torens zijn verschillende materialen en opdrachtkaarten te vinden om
wetenschap en techniek onderwijs mogelijk te maken.

In samenwerking met Kids 4 Twente en onze eigen
beoogde materialen willen wij ons wetenschap en
techniek onderwijs een stapje hoger tillen. Op basisschool Drakensteyn willen wij er voor zorgen dat
wetenschap en techniek onderwijs vakoverstijgend
wordt geïntegreerd in ons lesprogramma. Dit willen
we bereiken door ‘De wetenschap en techniek middag’ in te voeren. Dit zal elke laatste vrijdagmiddag
van de maand aan bod komen op onze school. De
onderbouw is de ochtend bezig met wetenschap en
techniek en de midden- en bovenbouw in de middag.
Doordat we met de hele school samen aan dit project
werken, kunnen we van en met elkaar leren.
De thema’s die dit schooljaar hierbij aan bod zullen
komen zijn:
• Windenergie
• Zonne-energie
• Waterzuivering (zie
foto)
• Afval
• Potentiële en kinetische energie
(bewegingsenergie)
• De techniek van oude
apparaten
Daarbij kunnen verschillende educatieve
programma’s ons helpen bij het opzetten
van wetenschap en
techniek onderwijs. Zo
maken wij als basisschool al gebruik van Duurzaamheids Educatie gemeente Enschede, waarin je met
je klas verschillende workshops kan bezoeken. Denk
hierbij aan: afvalverwerker Twence, het Aamsveen,
de Lonneker molen of meedoen met de nationale
boom feest dag. Maar het wordt door Kids 4 Twente
ook mogelijk gemaakt om musea te bezoeken bijvoorbeeld Techniek museum Heim in Hengelo. Daarnaast
heeft het Saxion ook een studio opgericht waar de basisschool gebruik van kan maken: Saxion Lego education innovation studio.
Wij kijken er enorm naar uit om onze leerlingen,
hun
eigen
onderzoekende
en
nieuwsgierige houding te laten ontdekken. En dat wij
hier als school een steentje aan kunnen bijdragen,
door onze lessen te verrijken en de algemene ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen vergroten.
Naast deze expertise in techniek hebben wij ook
andere belangrijke vakgebieden waar onze school
gespecialiseerd in is. Zo heeft onze school een plusgroep met een hoogbegaafdheidscoach, een taal- en
rekencoördinator en zelfs een autismecoach.
Mocht u meer willen weten over de specialismes die
wij in school hebben of meer algemene informatie
over onze school willen dan kunt u ons bereiken op
053-4764116 of mail naar info@drakensteynvco.nl.
Ook op onze website www.drakensteynvco.nl kunt u
meer informatie vinden.

The egg drop
challenge for kids

Stoepgesprekken
Drakensteyn
Na al die weken zonder de kinderen begonnen we ze veel
te missen. Gelukkig konden we de kinderen op de opvang
zien, maar helaas gold dit niet voor de andere kinderen.
Totdat we een mooi artikel lazen over juf Pien uit Hengelo
die stoepbezoeken ging afleggen. Dit vonden we zo’n leuk
initiatief, dat wij in de onderbouw op Drakensteyn hebben
besloten om dit ook te gaan doen. Juf Mirca van groep 2a
en juf Sanne van groep 1a geven u een sfeerimpressie.
Juf Mirca: De stoepbezoeken waren erg leuk.
Even gezellig kletsen
met de juffen. Overal
was het gezellig en we
kwamen tijd tekort. Het
eerste
stoepbezoek
van mij was bij Audrey.
Gelukkig was het droog
en konden we lekker
kletsen in de voortuin.
Audrey had de school
gemist en zou graag
met de kinderen willen
spelen. Haar moeder
had een prachtige pop
gehaakt, deze komt op de eerste schooldag op de stoel
van juf te zitten! Ook bij Emily was het heel gezellig. We
zaten samen op de krukjes van juf druk bij te kletsen over
van alles en nog wat. En ook zij kreeg net als de anderen
een tasje met leuke spulletjes erin.
Juf Sanne: Wat een
zitten we in een bijzondere tijd en dat
vraagt om iets bijzonders. Op stoepbezoek!
Als juf vond ik het
zelf ook spannend.
Ik had mijn leerlingen al weken niet
gezien! Ook was de
omgeving natuurlijk
wat anders dan normaal. Gelukkig was
ik niet de enige die
hier last van had. Als
juf van groep 1 merk
je soms dat kinderen
het gek vinden om een juf in het ‘wild’ te spotten. Juf woont
immers op school en gaat nooit ergens naartoe.
Ik moest eerst even goed zoeken in het doolhof van
Stroinkslanden, maar het eerste adres kwam in zicht. Vlinders in mijn buik, dat is wat ik voelde. Mijn leerlingen weer
zien, spreken en een dikke knuffel. Met een donatie van
de Albert Heijn hadden we tasjes gemaakt met iets lekkers. Op visite gaan doe je niet met lege handen. Voor elk
kind schreef ik een kaartje, met datum, want hoe bijzonder
is dit? Hopelijk gaan we snel terug naar normaal, maar
voor nu geniet ik nog even na van dit mooie contact met
ouders en leerlingen.

BENU Apotheek Stroinkslanden

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

Winkelvereniging Stroinkslanden
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220
Het Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460
Wijkagent (Stroinkshuis)
Nihat Kösk
Tel. 0900-8844
Spreekuur: ma 13.30 - 14.30 uur

Met ruim 3,4 miljoen klanten en 3.500 medewerkers is BENU één van de toonaangevende
zorgverleners van Nederland. Door kennisuitwisseling, moderne oplossingen en samenwerking met artsen, verpleegkundigen en andere specialisten, maken wij zorg slimmer, persoonlijker en toegankelijker.

TMZ Wijkkamer Stroinkshuis
Het Stroink 64
HUISARTSEN
• Huispraktijk de Roo
Veldhoflanden 87
Tel. 053 4768992
• J.G. Knobben
Veldhoflanden 93
Tel. 053 4773881
• Huisartsenpraktijk Saado
Veldhoflanden 88
Tel. 053 4763643

Bij BENU kunt u terecht voor advies, medicijnen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Ook online kunt u 24 uur per dag gebruik maken van een aantal services. Bestel
eenvoudig uw medische hulpmiddelen online voor o.a. diabetes, incontinentie, medische
voeding, stoma- en wondzorg. Of regel met gemak online uw herhaalmedicijnen. Kijk voor
meer informatie over BENU op: www.benuzorg.nl

THUISZORG
• J.A.J. Hannink-Monnikhof
Weeminklanden 13
Tel. 053 4331297
• Het Veldhof – Woonzorg Nederland
Vasterlanden 1-59
Tel. 088 9210330
DIERENARTS
• Dierenartsen Frowijn en Vermeulen
Zunabrink 202
Tel. 053 4780520
SCOUTING
• Vaandrig Leppink Groep
Erve ’t Stroink
Stroinksweg 83-85
Enschede(-zuid)
www.vaandrigleppinkgroep.nl
BUURTCOMMISSIE
HANENBERGLANDEN
• Jeroen Wams
jwams@incluzio.nl
053 461 92 26
• Josefa ter Horst
terhorstjosefa@gmail.com
WIlt u ook in de adressenlijst laat ons
dat dan even weten via
info@bbproductions.nl

Moni Tilmans: “We wonen hier nu sinds twee weken. Nadat we de sleutel kregen, moesten we
eerst het huis afmaken. Het was een volledig kale
woning. Er zat zelfs geen apparatuur in de keuken.” “Op de plinten na is alles nu wel klaar,” vult
haar partner Sebastian Pohlman aan. “We hebben vloeren gelegd, muren gesausd en alles ingericht. Gelukkig hadden we allebei al veel spullen, zodat we ondanks de lockdown toch konden
inrichten. Onze buurvrouw moest wel nog veel
spullen kopen. Daar druppelden dus steeds enkele meubels binnen.”
Waarom zijn jullie hier komen wonen?
Moni: “Op mijn initiatief. Sebastian en ik woonden
allebei al in een huurwoning van De Woonplaats.
Ik moest iets regelen, geen idee meer wat en ging
daarvoor naar de website. Daar zag ik de oproep
voor bewoners van deze circulaire huizen. Ik was
gelijk enthousiast. De huizen zijn door het circulair bouwen duurzaam en zuinig. Dat vind ik be-

De Benu apotheek is elke werkdag geopend van 08.00 tot 18.00 uur. In het weekend gesloten.

APOTHEKEN
• Apotheek Stroinkslanden
Veldhoflanden 90
Tel. 053 4772577

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

langrijk. In mijn werk ben ik ook volop met duurzaamheid bezig. Maar in mijn eentje kon ik dit
niet doen. Toen ik het er met Sebastian over had,
was hij ook enthousiast. Dus hebben we gesolliciteerd. Het was best bijzonder om zo een huis
te ‘krijgen’. Nu zijn we hier samen gaan wonen.
Meestal besluit je eerst om te gaan samenwonen
en ga je dan een huis zoeken. Bij ons was het
andersom!”
Sebastian: “Het is fijn om samen te wonen in dit
huis. Het is wel wennen zeker nu we allebei thuis
moeten werken, maar het gaat prima!”
Wat is een circulair huis?
Kristy Nijland van De Woonplaats: “Het bijzondere aan circulair bouwen is dat de materialen uit
de woningen zo uitgekozen zijn dat ze over 50
jaar nog steeds geen afval zijn, maar hergebruikt
kunnen worden. Daarnaast zijn de woningen zo
gebouwd dat ze demontabel zijn en de materialen goed gescheiden kunnen worden. Van tevoren moest dus goed uitgezocht worden wat wel
en niet gebruikt kon worden en waarom. Zo is er
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van diverse materialen van de oude gesloopte woningen op deze
plek. De dakisolatie is bijvoorbeeld gebruikt als
isolatie van de begane grondvloer. De oude dakbedekking met isolatie is als kantplank teruggeplaatst. Oude betonwanden zijn hergebruikt als
keerwand voor de fundering.
De woningen zijn naast circulair ook erg duurzaam
geworden. De woningen besparen bijna de helft
van de CO2-uitstoot ten opzichte van traditionele
bouw met hetzelfde energieconcept. Zonnepanelen wekken energie op voor de installaties en de
woningen zijn goed geïsoleerd, waardoor het een
zeer comfortabele woning is. In Enschede heeft
De Woonplaats voor dit project samengewerkt
met Bouwonderneming Oude Wolbers, Ter Steege Advies & Innovatie, Gebr. Van der Geest, LKS-

Iedere woensdag en donderdag kun je bij het Stroinkshuis terecht voor een heerlijke
buurthap. De buurthap kun je bij ons afhalen tussen 17.00 en 18.30 uur.

www.fotoclubstroink.jouwweb.nl

De fotoclub is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Normaal gesproken
komt de fotoclub elke laatste maandag van de maand bij elkaar. Vooraf is
een thema bepaald en daar zijn foto’s bij gemaakt die dan worden besproken. Je leert er veel van en het is een leuke bezigheid om te doen. Het thema
van deze maand was: Water.

Donderdag 18 februari 	1: Lasagne bolognese met groente en geraspte kaas
2: Italiaanse spaghetti met groenten, bolognese saus en Italiaanse geraspte kaas
Woensdag 24 februari 	Babi Ketjap met rijst, groenten en kipfilet
Donderdag 25 februari 	Mixed grill (4 soorten vlees) met patat (of aardappelschijfjes)
en een frisse salade
Woensdag 3 maart 	Rendang met sambal boontjes en rijst (rundvlees)
Robert van Dijk

Woensdag 10 maart 	Ajam Pedis (Indische hete kip) met rijst en een eitje
Donderdag 11 maart 	1: Aardappelpuree met witlof ham kaas uit de overn en kabeljauw met een sausje
2: Aardappelpuree met broccoli met een sausje en vissticks
Bij de oosterse gerechten worden Atjar, kroepoek, komkommer en tomaat toegevoegd
Een buurthap kost € 6,- per persoon. U kunt telefonisch uw maaltijd bestellen via 06 13603296 of via Whatsapp.

Colofon

De wijkkrant verschijnt elke derde 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 redactie: 
Jet Broekstra
Interviews en redactie: Marijke Tetteroo

Fotografie: o.a. Jet Broekstra, Marijke
Tetteroo, Bert Bennink

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 3 maart 2021

Afhaalpunten wijkkranten:
WC Stroinkslanden, Primera, Tankstation WC Stroink

De volgende krant verschijnt op:
woensdag 17 maart 2021

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

Hoe vinden jullie het om in Stroinkslanden te
wonen?
Sebastian: “Door de lockdown kunnen we nog
niet zo veel doen. Echt kennismaken met de wijk
is dus nog niet gelukt. Ik wil graag als vrijwilliger
bij het Stroinkshuis aan de slag. Bijvoorbeeld bij
het repaircafé of om bijles te geven. Maar dat kan
nu nog niet.” Moni: “We wonen tegenover de basisschool, maar ook die is dicht. Wat we wel zien,
zijn kinderen die op het plein voor het Stroinkshuis spelen. Dat is gezellig.” “We hebben met het
verhuizen trouwens ook hulp gehad van enkele
kinderen uit de buurt, die geld wilden verdienen
door klusjes te doen,” herinnert Sebastian zich.
“En we zijn erg blij met het mooie nieuwe winkelcentrum.” Moni: “Voor nu hebben we nog genoeg
in huis te doen, maar zodra het kan, maken we
graag kennis met de rest van de wijk.”

In de vorige edtie van deze krant stond helaas het adres van de website
verkeerd vermeld. Bij deze alsnog de goede link:

Gado gado met rijst, groenten, vlees, ei en pindasaus

Donderdag 4 maart 	1: Antiliaanse hap, rijst met bruine bonen, groente en
gehaktballetjes in saus
2: Rendang met sambal boontjes en rijst (rundvlees)

VDD Architecten, Prefab NL, Lucassen Bouwconstructies en Loohuis Installatietechniek.
Op dit moment zijn drie van de zeven sociale huurwoningen verhuurd. Voor de andere vier
konden mensen in januari solliciteren. Binnenkort
zullen dus ook die huizen verhuurd zijn. Rond mei
zullen we tot slot samen met de bewoners vorm
gaan geven aan de gemeenschappelijke tuin.”

Fotogroep Stroink

Heerlijke Buurthap in februari en maart
Woensdag 17 februari
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Circulaire huizen aan de Assinklanden

www.stroinkslandenapotheek.nl

TANDARTSEN
• Tandartspraktijk SB Brager BV
Veldhoflanden 89-91
Tel. 053 4768191

de Stroinkslander
WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

Begin januari kregen de eerste bewoners van de
nieuwe huizen aan de Assinklanden de sleutel.
Het zijn de eerste circulaire huizen in Enschede.
Uw redactie ging daarom kennismaken met de
bewoners van deze bijzondere huizen.

Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
Tel. 053 4766339

Februari 2021

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

Hans Poelert

Gerard Weijers

Volg ons op Facebook

Winkelcentrum het Stroink
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Elzinga

HEERLIJKE
WINTER ACTIE

voor afhaal en bezorging!

geniet thuis van een..

Gezinszak frites voor 4 personen + 4 snacks

(Keuze uit frikandel, kroket, kaassoufﬂé of bamischijf).

+ portie saus

1250

Ondanks de lockdown zijn onze winkels ‘gewoon’ geopend!
Kijk vóór jouw bezoek op de website of Facebookpagina van de
winkels die je wilt bezoeken. Hier vind je informatie
en actuele openingstijden.

