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Tijdens de vergadering van
de Stadsdeelcommissie Zuid
in februari stelde de Buurtcommissie Hanenberglanden
zich voor. Tijd voor de redactie om eens nader kennis met
hen te maken.

zich af te zetten tegen de arbeidersorganisaties
van andere aard. De christelijke vakcentrales
waren heel bewust opgericht om tegenwicht te
geven tegen het rode gevaar en verderfelijke
klassenstrijders. Meesterlijk geeft Albert Hahn
het verschil in argumenten weer tussen de arbeider en zijn dominee- verschil in woorden, in
houding, in kleding en in blik.

Op tafel ligt een plattegrond
van de straat Hanenberglanden. Het is een wirwar van
zijstraten, bochten, paadjes eengezinswoningen en
drive-in woningen. In totaal
staan er ruim 500 woningen in de straat. Een commissielid: “De Hanenberglanden is eigenlijk een woonerf. Er is één
uitvalsweg. We zouden daarom graag een verkeersbord
‘Woonerf’ bij de ingang willen zetten. Hopelijk heeft dat een
positieve uitwerking op het verkeer. Tijdens de stadsdeelcommissievergadering zijn er toezeggingen gedaan door
een raadslid. Ik hoop dat het lukt. Ik blijf er in ieder geval
bovenop zitten.”

Met de pastoor was al niet beter gesteld

De Buurtcommissie is in 2018 begonnen. “We zijn begonnen
met 6 mensen begeleid door Jeroen Wams de buurtcoach.
Die begeleiding was heel fijn. We hebben toen samen met
de wijkregisseur, de wijkbeheerder, de politie en de woningbouwvereniging een straatschouw gedaan. Want wat speelt
er in de straat? Waar of wat zijn knelpunten? Vervolgens
heeft iedere partij afspraken gemaakt vanuit het eigen vakgebied.”
Inmiddels bestaat de commissie nog uit 3 leden. “We willen er graag mensen bij. We geloven echt dat als we tijd en
energie investeren, we de problemen in de straat aan kunnen pakken. Als burger kunnen, mogen en moeten we een
rol spelen in de samenleving. We vergaderen één keer per
maand en de eerste resultaten zijn al zichtbaar!”
De Buurtcommissie is er voor en door de bewoners. Daarom
hebben ze het afgelopen jaar op verschillende kruispunten
een tentje opgezet. Daar konden de omwonenden onder
het genot van een kopje koffie praten en vertellen over hun
bevindingen in en wensen voor de Hanenberglanden. De
Buurtcommissie had ook een vragenlijst opgesteld. Aan de
hand van de antwoorden van bewoners hebben ze een prioriteitenlijst opgesteld. Bovenaan staat het probleem van de
onderverhuur. In de straat worden 33 huizen onzelfstandig
bewoond. Helaas geeft dat veel overlast. Maar lang niet alle
huizen zijn bij de gemeente bekend. Velen daarvan hebben
niet eens een vergunning voor de onderverhuur. De commissie: “Uiteraard is iedereen welkom in de wijk. We hebben ook
niks tegen studentenhuizen. Dat geeft reuring, maar hoort
erbij. Maar de problematiek is groter en complexer dan dat.
Nu is de verhouding zoek, waardoor de huizenprijzen da- lees verder op pagina 2 -

In het voorportaal der kerk
De dubieuze rol van de kerk en de christelijke vakbeweging
Geen samenwerking

Tekening van Albert Hahn.
De christelijke arbeider: “Mijn kinderen lijden gebrek, zij hebben honger dominee”
De dominee: “O, broeder, de sociaal-demoncraten zijn zoo gemeen. Zij willen pressie uitoefenen
op de overheid”.
De christelijke arbeider: “Maar wij hebben geen
kleeren, geen schoeisel meer!”
De dominee: ”O, broeder, de sociaal-democraten
zijn zoo slecht. Zij zijn voor de vaccinatie en tegen
het koningshuis. Laat af van hen!”.
Voortdurend had de moderne arbeidersbeweging

Tekening van Albert Hahn.
De pastoor: “Ben je lid van de moderne vakorganisatie, van de S.D.A.P, of van een dergelijke
vereniging? Ruk dan maar uit; je komt hier niet
binnen.
Ten einde in de grote woningnood te voorzien,
die na de grote stadsbrand van 7 mei 1862
was ontstaan, werden nog dat zelfde jaar jaar
40 woningen aan een dwars op de Wilhelmnastraat liggend straaje gebouwd.
- lees verder op pagina 15 -

“Ik vind het fijn om iedereen in de watten te leggen!”
De komende maanden volgen we in deze krant de voorbereidingen op de sponsortocht
Biking4Jim in mei. Vorige maand hebben we nader kennisgemaakt met de ouders van Jim.
Deze maand stellen we graag Patrick Haveman, ‘de rechterhand van Nico’ aan u voor.
Patrick zet bij Nico Dassen thuis koffie en ruimt de afwas op. Patrick Haveman heeft samen met Patrick de Kouwer de leiding over de buddy’s. De organisatie van de sponsortocht
vraagt veel tijd en regelwerk. Dat kan Nico niet alleen en dus staan de Patricks hem graag
bij. Patrick de Kouwer is fietsende buddy en zullen we volgende maand aan u voorstellen.
- lees verder op pagina 3 -

- vervolg van de voorpagina -

len en de straat een slechte naam
krijgt. De gemeente heeft nu een
stop op het uitgeven van vergunningen gezet en is de situatie aan
het evalueren. Dat vinden we fijn.
(met nadruk). We staan er positief
in. We willen het samen oplossen.
We willen samen de leefbaarheid in
de straat vergroten. De straat heeft
prachtige huizen en we hebben geweldige voorzieningen als artsen,
winkels en scholen om de hoek. Dus
we zetten onze schouders eronder
en we gaan voor een fijne straat
zorgen.” Een ander vult aan: “Niet
denken ‘het helpt toch niks’, want
dat is niet waar. Maar je moet er wel
wat voor doen en melden als er iets
is. Dan kunnen we in actie komen.

Bovendien gaat Stroinkslanden samen met Twekkelerveld meedoen
met een pilot van de gemeente om
tot in de details de hele situatie in de
wijken in kaart te brengen. Kansen
genoeg dus!”
Wilt u meer weten over de plannen
van de Buurtcommissie? Kijk dan
op Facebook. Daar is een groep
speciaal voor de straat ‘Hanenberglanden Voor en Door bewoners’.
Op dit moment zijn ze druk bezig
om een speelplaats te realiseren op
het grasveld bij de Bosweg. In het
najaar wil de Buurtcommissie een
opschoondag voor en door de hele
straat organiseren. Kortom, plannen
genoeg.

“Mama! De tas beweegt!”
Alifa organiseert Ontmoetingsgroepen voor ouders en jonge kinderen
in alle delen van de stad. Daar kunnen kinderen samen spelen. De ouders kunnen ervaringen uitwisselen.
Ook worden er onderwerpen die te
maken hebben met opvoeding besproken. Een ochtend begint met
koffie voor de ouders en een fruithapje voor de kinderen. Vrijwilligers
passen daarna op de kinderen, doen
spelletjes en zingen liedjes. De ouders gaan met Irma van Alifa mee
naar een andere ruimte om samen
ervaringen uit te wisselen.
Uw redactie neemt een kijkje bij een
bijeenkomst in Het Stroinkshuis.
Vanochtend gaat het anders dan
anders. Een vrijwilliger van de bibliotheek komt voorlezen, omdat in
januari de Nationale Voorleesdagen
waren. Na het fruit gaan de kinderen
samen met de vrijwilligers spelen.
De ouders gaan samen met Irma en
de voorlezer praten over voorlezen.
De meesten weten wel dat het belangrijk is, maar niet alle kinderen
zitten stil. Irma: “Laat je kind maar
rondlopen als stilzitten niet lukt. Hij/
zij hoort het wel. Voor jonge kinderen
is 5 minuten geconcentreerd stil zitten al best goed.” Er worden ervaringen uitgewisseld en gelachen. Een
moeder: “Mijn zoontje gaat niet slapen als hij niet eerst is voorgelezen.
Ik probeerde het laatst over te slaan,
omdat het al heel laat was. Maar ik
kwam er niet mee weg!”
De voorlezer heeft 2 belangrijke tips
voor het voorlezen aan de ouders:
1. Een boek begint bij de kaft, gaat
verder bij de schutbladen en de titel-

pagina. Daarna begint het verhaal/
de tekst pas. Maar alle onderdelen
dragen bij aan het verhaal. Zo zijn
bijvoorbeeld de schutbladen van het
boek over de tijger groen. Een kind:
“Ja, want het oerwoud is ook groen!”
2. Lees de tekst in het boek voor zoals het er staat. Gesproken taal is namelijk anders dan geschreven taal.
Daarnaast krijgen kinderen daardoor
andere woorden en zinsconstructies
te horen dan ze gewend zijn. Dat
draagt bij aan de (taal)ontwikkeling.
Maar natuurlijk mag het verhaal ook
wel eens aangepast worden, zeker
als het nog moeilijk is voor uw kind.
Vervolgens gaan de ouders, de
voorlezer, de kinderen en de voorlezer samen in een kring zitten. Er
worden liedjes gezongen. Dan beweegt er ineens iets in de tas van
de voorlezer. Een kind is dapper en
komt kijken. Tijger is stiekem in de
tas gekropen, omdat hij ook wilde
lezen. Hij laat enthousiast het boek
over zichzelf zien. Sommige kinderen kennen het al, maar ze willen het
allemaal graag (nog eens) horen. De
kinderen moeten ook helpen blazen,
wiegen, schudden om te zorgen dat
alles goed gaat in het verhaal. Het is
zo spannend dat ze steeds dichterbij
kruipen, dichterbij, dichterbij en dan
BAM de ballon in het boek ontploft…
Elke donderdagochtend van
9.30-11.15 uur: Ontmoetingsgroep
Ouders en kinderen 0-4 jaar.
Locatie: Het Stroinkshuis,
Het Stroink 64, Enschede
Loop eens binnen! Voor meer informatie kunt u terecht bij: Irma Roolvink tel. 06-18484517
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Hoe de VLG naar Stroinkslanden kwam (12)
You will always remember this as
the day you almost caught Captain
Jack Sparrow. Deze quote is hard
op weg om een van de méést memorabele quotes uit de internationale filmgeschiedenis te worden.
Maar er is nóg een quote, die hard
op weg is om dé meest memorabele te worden uit de geschiedenis
van onze groep: You will always remember 2018 as the year when we
once again got our own clubhouse.
Jazeker, u leest het goed. De scouting Vaandrig Leppink Groep heeft
weer een écht eigen clubhuis omdat zij in dat memorabele jaar de
beide schuren op Erve ’t Stroink
van de gemeente heeft kunnen
kopen. Maar u zult begrijpen dat
ik méér dan een beetje verontrust
was toen ik even daarna een Facebook berichtje zag verschijnen met
de tekst: ‘Voorbereidingen voor
zaterdag zijn in volle gang. Het dak
gaat eraf!’ Toegegeven, het zou die
zaterdag mooi weer worden (altijd
goed voor zo’n klus) en de dakpannen hadden inderdaad hun tijd wel
een beetje gehad. Maar het was
en bleef toch een beetje verontrustend; héb je na al die tijd weer
een eigen clubhuis, gaat er direct
gesloopt worden.
Deze ongerustheid duurde echter
niet lang, want ik realiseerde me
dat het dak er natuurlijk alleen
maar figuurlijk gesproken af zou
gaan. Want op die betreffende zaterdag zou het eigendom van de
beide schuren namelijk officieel
aan de groep worden overgedragen. En zóiets verdient natuurlijk
een feestje. Wel, bij zo’n gedenkwaardige gebeurtenis kun je natuurlijk niet ontbreken dus ik reisde
dan ook af richting Enschede. Daar
aangekomen op een, inderdaad

bijzonder zonnige dag, passeerde
ik het hek en liep een vertrouwde
wereld binnen. En na het begroeten van een oude oude bekende
en een paar jonge oude bekenden
viel me direct iemand op die net
z’n fiets had geparkeerd en nu een
beetje verloren om zich heen stond
te kijken. Nu moet ik eerlijk bekennen dat hij, te midden van al die
VLG scouts en hun familieleden,
toch wel een beetje uit de toon
viel. Hij liep weliswaar in z’n overhemd, maar wel met de mouwen
omlaag en om zijn hals een nette
stropdas. Deze wethouder, want
dát bleek ‘ie te zijn werd echter al
snel in de georganiseerde VLG chaos opgenomen.
Even later verzamelde de groep
zich voor de vlaggenmast voor de
gezamenlijke opening. En nadat de
vlaggen vrolijk wapperden in de
wind, droeg de wethouder met een
kort praatje de sleutel, en daarmee
de beide schuren officieel aan de
groep over. Daarna verrichte hij de
échte opening door met een fakkel een touw door te branden. Hij
hoefde het echter niet alleen te
doen want hij kreeg hulp van vertegenwoordigers van alle speltakken.
En daarna was het tijd om met z’n
allen leuke dingen te gaan doen.
Het was warm, dus achter de beide schuren was er een plek waar
je naar hartenlust elkaar nat kon
gooien. Verder konden er marshmallows worden geroosterd, touw
worden getrokken en nog véél
meer. Alles zoals vanouds, maar nu
wel in de schaduw van ons eigen
clubhuis.
Bart van der Lugt
boek.vlg@hotmail.com
www.vaandrigleppinkgroep.nl
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Patrick Haveman is verzorgende buddy. Hij is al jaren zeer goed bevriend
met Nico Dassen. Eigenlijk kennen de hele families van Nico en Patrick elkaar ook heel goed. Patrick heeft dus van nabij meegemaakt welke klappen
Nico de laatste jaren te verduren heeft gekregen. Patrick is mantelzorger van
Nico, maar ze zeggen zelf liever ‘rechterhand’. Hij heeft bij de vorige sponsortochten ook geholpen, dus nu staat hij uiteraard ook weer paraat. Of het
nu gaat om het maken van een kamerindeling of om het verkopen van spullen via Marktplaats, alles hoort erbij. Patrick: “Ik ken Nico persoonlijk, dus ik
weet wat dit voor hem betekent. Bovendien is Nico z’n energie inspirerend!
Ik ga zelf dus niet fietsen, maar ik ga wel een andere sportieve actie doen.
Ik heb jaren geleden mijn hardloopschoenen aan de wilgen gehangen, maar
pak ze nu weer uit de kast om op 1 april 2020 mee te doen aan het NK Veldloop voor ambtenaren.” Voor meer informatie kijk bij: https://www.biking4jim.
nl/patrick-haveman/
Coördinator van de verzorgende buddy’s
“Iemand moet het overzicht houden. We zijn in totaal met 22 mensen, die
allemaal moeten eten, slapen, fietsen, koffie zetten en noem maar op. Iedereen steekt zijn of haar handen uit de mouwen, maar we moeten natuurlijk
niet allemaal een toetje regelen als we niet eens een hoofdgerecht hebben!”
De deelnemers zijn grofweg in drie groepen te verdelen: handbikers, fietsende buddy’s en verzorgende buddy’s. De verzorgende buddy’s zorgen voor
het eten, de koffie, maar ook al het andere regelwerk. Patrick: “Als de handbikers en de fietsers op vrijdagochtend vertrokken zijn, maken we Nico z’n
huis in orde. Daarna gaan we naar de eerste stop om de groep op te wachten
en te voorzien van eten en drinken. Of om bijvoorbeeld te helpen met een sanitaire stop. Ook bij de tweede stop staan we paraat. Na de derde stop snellen we door naar de huisjes waar we in het weekend verblijven. Daar gaan
we het diner voorbereiden. We brengen ook vast de bagage van de fietsers
in hun kamers en we maken desgewenst zelfs hun bed vast op. Het klinkt
misschien luxe, maar we werken allemaal keihard om het geld in te zamelen
voor Jim. De één fietst, de ander zorgt. Samen maken we het mogelijk.”
Sponsoring
Op vrijdag eten ook de andere verzorgende buddy’s mee. Dat zijn bijvoorbeeld de vrijwilligers van de Wensambulance, de verkeersregelaars en ook
de meefietsende wijkagent.
Patrick: “De accommodatie betalen de deelnemers zelf, maar voor het eten
en drinken zoeken we sponsors. Anders is het niet te doen. We hebben bijvoorbeeld van lokale winkeliers al 50 eieren en 4 kilo kaas toegezegd gekregen. Ja, dat klinkt veel maar voor 3x lunch en 2x ontbijt voor 21 man valt dat
wel mee. Dus we zijn er nog niet. Wilt u ons helpen? Misschien wilt u een
zelfgebakken cake meegeven voor bij de koffie of mogen we in uw winkel
groente en fruit uitzoeken voor de maaltijden? Neem dan contact op met
Nico Dassen, de initiatiefnemer, tel.: 06-460-55 939 .”
Een tweede accu!
Tot slot vertelt Nico nog een nieuwtje: “In het vorige artikel hebben we het
gehad over een tweede accu voor mijn handbike, omdat ik door verergering
van de klachten de leukemie waarschijnlijk niet de hele tocht kan fietsen.
Een bevriende handbiker leent me de accu van zijn rolstoel. Hij kan zelf helaas niet meefietsen, maar gaat wel
als vrijwilliger in de Twentse Wens Ambulance mee. Zo
kunnen we samen toch de hele tocht doen!”

Column
Smileyveld Stroinkslanden

Kom je ook paaseieren zoeken?
Op vrijdag 10 april 2020 zijn er
van 15.30–17.30 uur weer volop
paasactiviteiten voor kinderen
in het Stroinkshuis. Smileyveld
Stroinkslanden, het Doe Mee
Huis, het Stroinkshuis, Alifa en
Sportaal slaan de handen ineen
om op deze Goede Vrijdag een
leuke sportieve en creatieve middag voor kinderen te organiseren.
De jongste kinderen mogen
paaseieren zoeken in het bos en
lekker knutselen. Voor de grote kinderen wordt er buiten een

paasestafette georganiseerd en
in de sporthal kunnen ze apenkooien.
Ook zin in een gezellige middag?
Meedoen is gratis en voor iedereen, maar van te voren aanmelden, is wel handig, want vol=vol.
Aanmelden bij het Stroinkshuis
voor woensdag 8 april 2020 via
mail: info@stroinkshuis.nl of bel
053-4757460. Even binnenlopen
mag natuurlijk ook.
Tot ziens bij Smiley
Stroinkslanden!

Maart 2020 voor heel
nieuws
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!

Mooienhof 8a 7512 EB Enschede
telefoon: 053-8200888
email: enschede@prismamakelaars.nl

Stefan van den Aker
Úw makelaar in de Stroinkslanden

Spaar voor
hoge
kortingen
op servies.
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Elke tafel kan een tafel van Marcelis zijn

“We moeten er samen voor zorgen dat iedereen een plek heeft in de samenleving”
Omdat we op de redactie regelmatig de opmerking hoorden “Wat is er gebeurd met de Tafel van
Marcelis?” gaan we de komende maanden een
aantal artikelen wijden aan de erfenis van Willem
Marcelis.
Willem Marcelis was van 2005 tot aan zijn veel
te vroege dood in 2016, directeur van de Posten.
Twee wethouders van onze gemeente, Jurgen
van Houdt maar vooral Jeroen Hatenboer,
kwamen met het idee
om het gedachtengoed
van Willem Marcelis in
ere te houden en uit te
dragen. Zo ontstond de
“Tafel van Marcelis”.
We hebben een gesprek met Rick Hogenboom, de huidige directeur van de Posten en
Henk Abels, Programmaregisseur
Welzijn
de Posten. Rick is op 1
januari 2017 begonnen
en merkte dat de hele
wijk bij de tafel van Marcelis was betrokken.
Om een en ander goed
aan te pakken werd er
een stichting opgericht
met Rick zelf maar ook
met de weduwe van
Willem Marcelis, Berna
Hurenkamp. En zoals
dat gaat met dit soort initiatieven werden er het
eerste jaar veel activiteiten georganiseerd. Velen
onder u zullen zich het grote feest in de wijk op
20 mei 2017 herinneren waar duizenden wijkbewoners geweest zijn en aan hebben meegedaan.
Ook Groen Verbindt, een wandel- en fietsroute
door de zuidwijken, is een directe opbrengst van
de Tafel van Marcelis. Dit spoor wordt nog steeds
gebruikt en alsmaar uitgebreidt. Van Erve Leppink
naar de Posten en weer terug met allerlei rondjes
op de route. Ook de Stroinkslanden zal worden
verbonden met dit Groene Spoor. Op Erve Leppink is een generatietuin aangelegd waarvan er
ook een gaat komen op de Posten. Samen tuinieren. Dat verbindt.

organiseerd op de Posten en ook in de omgeving
van de Posten. Voor en door en met de wijkbewoners. Een mooie gelegenheid eens binnen te
lopen bij de Posten. Wist u bijvoorbeeld dat je dagelijks kunt eten in het restaurant? Of op de duofiets een bewoner mee uit fietsen mag nemen?
De fysieke tafel van Marcelis kwam ik afgelopen

maand tegen bij de stichtig AssortiMens in Oldenzaal. De woonplaats van Willem Marcelis. Stichting AssortiMens biedt een dagbesteding aan
mensen met een stoornis uit het autistisch spectrum. Oldenzaal hoor ik u denken. Dat komt zo:

Het grote wijkfeest uit 2017 heeft een vervolg gehad in de Burendag. Die is in 2018 en 2019 ge-

Het gedachtengoed van Willem
Marcelis

E XC LU S I E F B I J

Jumbo, Enschede, Wesselernering 21
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Doe de goede dingen die je hart je ingeven. Open
je hart voor de zorg voor mensen, wees zorgzaam
voor elkaar. Verbind mensen met elkaar, schep
die mogelijkheden. Zoek de overeenkomsten
tussen mensen, scherp de verschillen niet aan.
Belangrijk is om mensen niet te isoleren, ondersteun mensen in het afbreken van hun isolement.
Dat geldt voor iedereen: ouderen, jongeren, migranten, kinderen, gehandicapten etc.
Breng ten behoeve van al deze mensen organisaties bij elkaar.
Compassie voor al degenen die de verbinding
met anderen en met de maatschappij niet op eigen kracht voor elkaar kunnen krijgen.
Het motto van Marcelis was: “Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” We kennen
dit motto ook van Pippi Langkous.

De weduwe van Marcelis, Berna wil graag Willems gedachtengoed geschikt maken voor heel
Nederland en niet alleen Enschede Zuid. Zij is logischerwijs de erfgename van de tafel. De Posten
gaat samen met een aantal partners dit gedachtengoed gebruiken onder de naam: ‘onze buurt
De Posten’. Binnenkort gaan zij bijvoorbeeld de
wijk in om u als wijkbewoner te ondervragen over
het leven in de Wesselerbrink en in Zuid.
En wat u vindt dat er
nodig is om te kunnenleven in de wijk.
De Posten gaat vernieuwen, er komt
woonruimte bij, een
appartementegebouw
in plaats van een verpleeghuis, en heel
veel groen. Ook moet
er plek blijven om te
kunnen parkeren met
de auto. Want hoewel
Willem Marcelis een
fietser was, hij vertelde mij ooit dat hij een
maand ging fietsen in
Australië, komen er
ook veel mensen met
de auto bij de Posten. De vergrijzing in
Enschede Zuid is namelijk nog groter dan
in Nederland op zich.
Er is dus de komende jaren behoefte aan extra
woonruimte voor senioren maar ook aan kennis
en ervaring van het zo lang mogelijk houden van
de eigen regie en het kunnen blijven thuiswonen.
Achter de schermen gaat men bij de Posten nu
aan de slag met 4 thema-programma’s: Vitaal gezond, Beter zelfstandig, Duurzaam en Begripvol
samenleven. Zie ook de illustratie bij dit artikel.
Natuurlijk doen ze dat niet alleen. De gemeente,
de wijkraad, woningcorporatie Domijn en Woonzorg Nederland, ze werken allemaal samen om
de Posten, de Wesselerbrink en Enschede Zuid
tot een fijne plek te maken waar iedereen meedoet en meetelt en gehoord wordt.
In de illustratie dus de 4 thema’s. Aan elk van
deze thema’s zullen wij de komende tijd aandacht
besteden.

Meepraten over wonen in buurt de Posten
Domijn, gemeente Enschede, Zorgcentrum de
Posten en Woonzorg Nederland zijn benieuwd
naar jullie ideeën op het gebied van wonen in de
buurt. Hoe zorgen we ervoor dat u over 10 of 20
jaar nog steeds plezierig in de buurt woont? Waar
moet een woning aan voldoen? Wat is uw ideale
woonsituatie?

Voor de ontwikkeling van buurt De Posten hebben we in 2019 op meerdere momenten gesproken met bewoners uit de buurt. Dat gaan we in
april opnieuw doen.

We gaan mensen benaderen om hierover met
ons in gesprek te gaan. Maar u kunt u ook aanmelden: stuur een mail naar info@onzebuurtdeposten.nl met uw naam en telefoonnummer, als
u hieraan wilt deelnemen. Wij nemen dan contact
op. In april vinden de gesprekken plaats, bij mensen thuis. Denkt u ook met ons mee?

KONINGSSPELEN
VRIJDAG 17 APRIL 2020
14:00 - 16:00 uur
@ OntmOetingspark enschede Zuid (VictOria ‘28)

Dit gaat
niet door ivm
Coronamaatregelen
Kom ook naar de Koningsspelen in Enschede Zuid
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Val af in 6 maanden

’t Helmgras, wist u dat...

Wil jij dit ook?

Je bent er helemaal klaar voor. Klaar
om lekker in je vel gezondere keuzes
voor je lijf te maken.
Zodat jij enthousiast, energiek
& fit de zomer ingaat.

Voel je lekker en val af
Uitdaging?
Maak kennis met een healing reset
sessie. Jouw onbewuste = krachtig.

Bel mij nu

Boekelose Stoomblekerij 172

(06) 22 85 31 92

www.jessicavanraalte.nl

Doe mee aan het leuke & sportieve programma
Toegang is gratis!

PLEZIER & VERMAAK
VOOR JONG & OUD
VEEL LEUKE SPORT- &
SPELACTIVITEITEN
14:30 UUR // SAMEN DANSEN
OP HET KONINGSSPELENLIED HAND IN HAND
check ontmoetingsclusters.nl /koningsspelen voor meer info

CASHK
BACCCU*
e

OP 2

De HSE 42

De RMI 422

45 CM - ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR

ROBOTMAAIER
VOLAUTOMATISCH

van € 129,-

van € 1.099,-

€ 99,-

€ 999,-

voor

A

voor

De RLE 240

De RT 5097

ELEKTRISCHE
VERTICUTEERMACHINE

BEZINEMAAIER

van € 199,-

van € 3.499,-

€ 179,-

€ 2.999,-

voor
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De Paasdagen komen er weer aan,
net als het voorjaar. Deze gebeurtenissen zijn bij Het Helmgras al goed
zichtbaar.
Aan de ene kant worden er paasproducten gemaakt, zoals paaskaarsen, geel natuurlijk, en mooie
keramiek voor een mooi gedekte
paastafel.
Aan de andere kant is er natuurlijk

ook het Mariakapelletje voor een
moment van bezinning. Of een privégesprek met Maria. Tegen een
kleine vergoeding kunt u daar ook
een kaarsje aansteken. Vanaf april
is de kapel toegankelijk van 8.30 tot
21.00 uur. In de winter tot 18.00 uur.
Deze column is ook een mooie plek
om de mogelijkheid tot het maken
van een mooi bordje voor bij de deur
te laten zien. Kom gerust eens langs
om te informeren naar de mogelijkheden en een kijkje te nemen in de
toonzaal.
U vindt ‘t Helmgras aan de Rondemaatweg 75. Voor meer informatie:
kunt u bellen met 053-478 15 05 of
mailen met hethelmgras@hetnet.nl

Een kaart vol natuurschoon,
Bingo!

Op 3 februari jl. was het weer zover: de maandelijkse groene middag
voor bewoners van Erve Leppink,
initiatief vanuit het project “Grijs
Groen en Gelukkig”.
Nadat we de vorige keer bloemstukjes en groene plantenbakjes hadden
gemaakt, was er nu een ander plan.
De natuurkoffer van het IVN werd
erbij gepakt en de doos met natuurbingo was snel gevonden.
Het leuke van dit spel is dat het op
verschillende manieren gespeeld
kan worden, in een verhaal maar
ook net als de normale Bingo. In verband met de grootte van de groep is
er voor het laatste gekozen.
Naast een aantal bewoners was er
ook een partner, een cliënt van JP
van de Bent, een activiteitenbegeleidster van de Posten, een vrijwil-

liger van het IVN en een vrijwilliger
van Groen Verbindt aanwezig.
De prijs bij een volle Bingokaart was
wel heel bijzonder, namelijk een
hand van de spelleider en een bonbon naar keuze! Door iedereen werd
enthousiast meegespeeld want zo’n
prijs is echt de moeite waard.
Het was een gezellige middag die
we graag overdoen op de volgende
eerste maandag van de maand.
De groene middagen worden georganiseerd door vrijwilligers van IVN
en Groen Verbindt. Meer activiteiten
en info: www.groen-verbindt.nl

voor
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FYSIOHOLLAND

kinderen in
beweging

Catalogus
2020
ƒ
NL

Tegenwoordig zitten kinderen steeds vaker binnen achter een
beeldscherm of telefoon. Uit onderzoek blijkt zelfs dat meer dan de helft
van de jeugd in Nederland minder dan een uur per dag in bewerking
komt!
Het is dan ook niet raar dat kinderen
steeds jonger te maken krijgen met
lichamelijke klachten. Ook overgewicht wordt een steeds groter
probleem; uit cijfers van het CBS blijkt
dat 11,9% van de kinderen in
Nederland tussen de 4 en 11 jaar
overgewicht heeft.

ontwikkeling van de hersenen.
Bewegen helpt kinderen vaardigheden op te doen die later van belang
zijn bij het leren. Door middel van
bewegen leert een kind zijn/haar
eigen lichaam kennen. Daarnaast
heeft bewegen een positief effect op
het zelfvertrouwen én werkt het
stress verminderend. Een actieve
Bewegen speelt een belangrijke rol in leefstijl wordt al op jonge leeftijd
de ontwikkeling van kinderen.
aangeleerd. Kinderen leren dat
Uiteraard is het goed voor het
bewegen leuk kan zijn draagt op
lichaam en voor de conditie, maar het oudere leeftijd bij aan een actiever en
is ook erg belangrijk voor de
gezondere leefstijl.
FysioHolland biedt speciaal voor kinderen met overgewicht het
beweegprogramma ‘Kinderen in Beweging’ aan, waarbij door middel van
groepstrainingen spelenderwijs wordt gewerkt aan een actievere en
gezondere leefstijl.

Meer weten?
Kijk op www.fysioholland.nl/kinderen-in-beweging, bel (053) 477 32 44
of stuur een e-mail naar twente@fysioholland.nl.



FysioHolland brengt u beter in beweging.

Bijdrage Oranje Fonds duizend euro
aan Buurtbemiddeling Enschede
Buurtbemiddelaars komen steeds vaker
in contact met bewoners waarbij buren
aangeven dat de buurvrouw vreemd
reageert of raar gedrag vertoont. Ze
hebben het gevoel dat er iets niet klopt.
Vaak blijkt dit onderbuikgevoel te kloppen. Het zijn bewoners met onbegrepen gedrag of een niet-aangeboren
hersenletsel. Dit kan tot onbegrip leiden
bij buren.
Om buurtbemiddelaars van de juiste
handvatten te voorzien, heeft Buurtbemiddeling gevraagd om een financiële
bijdrage bij het Oranje Fonds. Door bemiddelaars te voorzien van meer kennis
en kunde kunnen wij de groep mensen
met onbegrepen gedrag beter helpen
en ervoor zorgen dat er begrip komt
voor elkaar. Hoe eerder wij inzien dat er
“iets” anders aan de hand is, hoe beter
wij ons traject kunnen aanpassen om
de juiste hulp te bieden.
Hiervoor wordt in het najaar de training

Niet Zichtbare Beperkingen en Onbegrepen gedrag aangeboden. Een training bestaande uit drie dagdelen waarbij ingezoomd wordt hoe mensen met
onbegrepen gedrag te herkennen. En
wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen
dat deze mensen beter begrepen worden in hun omgeving.
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat
niemand zich buitengesloten voelt en
iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks
duizenden projecten die mensen met
elkaar verbinden. Die steun bestaat
uit geld, aandacht en advies. Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima
zijn het beschermpaar van het Oranje
Fonds.

Dit gaat
niet door ivm
Coronamaatregelen

IBD*-café’ voor mensen met
chronische darmaandoeningen
Op maandag 23 maart 2020 organiseert het
regioteam
Overijssel van de
Crohn en
Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) een
IBD-café (inloopavond) in Enschede. Mensen met de ziekte van
Crohn of colitis ulcerosa en hun
gezinsleden kunnen tijdens deze
avond ervaringen delen. Iedereen
is welkom: of zij nu al langer de diagnose hebben of nog maar kort
weten een darmaandoening te
hebben. Ook ouders van kinderen
met deze ziektes zijn van harte
welkom.
Crohn en colitis ulcerosa
Wereldwijd lijden 5 miljoen mensen aan chronische darmziektes
zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, ook wel Inflammatory
Bowel Diseases (IBD) genoemd.
In Nederland lijdt 1 op de 200
mensen aan een van deze onzichtbare aandoeningen. Jaarlijks
krijgen meer dan 300 jonge kinderen in Nederland colitis ulcerosa
of de ziekte van Crohn. Dat aantal
stijgt verontrustend snel.

advertorial

De vereniging
De Crohn- en Colitis Ulcerosa

Vereniging Nederland (CCUVN)
is een vereniging van en voor
mensen met chronische darmziekten zoals de ziekte van Crohn
en colitis ulcerosa. Sinds 1979 zet
de CCUVN zich in voor meer bekendheid over de ziektes en om
de belangen van mensen met IBD
te behartigen. Daarnaast geeft de
CCUVN veel informatie, laat mensen ervaringen delen en werkt samen met artsenverenigingen en
andere organisaties. Ook zit de
CCUVN regelmatig bij zorgverzekeraars, VWS en andere partijen
aan tafel, bijvoorbeeld om te praten over medicijnvergoedingen.
Dit alles met het doel om mensen
met IBD te leren omgaan met hun
ziekte en hun kwaliteit van leven
te verbeteren. Meer informatie:
www.crohn-colitis.nl
Het IBD-café
De inloopavond wordt georganiseerd in het Stroinkshuis aan Het
Stroink 64 in Enschede. Mensen
kunnen tussen 19.30 uur en 21.30
uur binnenlopen. De bijeenkomst
is gratis. Aanmelden kan via:
https://vragenlijst.dezorgvraag.
nl/2020enschede
*IBD staat voor Inflammatory
Bowel Disease, de Engelse verzamelnaam voor de ziekte van
Crohn en colitis ulcerosa.
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Column: Wijkverhalen
Vorige week sprak ik Corry bij de
Wijkwijzer. Ik raakte met haar aan
de praat en ze vertelde me over
haar leven. Ze is heel gelukkig.
Corry: “Het kan voor mij haast niet
mooier. Ik ben gewoon enorm gelukkig. Ik werkte als verpleegkundige mijn hele leven. Het was mijn
werk en mijn passie. Mijn hele leven
ben ik ook al samen met Jan, hij is
mijn grote liefde al meer dan 40 jaar.
Jan is alles dat ik me kan wensen.
We hebben twee geweldige kinderen en een negenjarige kleindochter
die slechts een paar straten verderop woont. We zijn helemaal gek op
elkaar, het is geweldig om oma te
zijn.” Corry spreekt
meer dan liefdevol over haar gezin.
“Straks gaan mijn
kleindochter en ik
koekjes bakken. Die
kleine mag dan de
gezichtjes
tekenen
met van dat decoratie spul. Echte kunstwerken zullen het
vast worden,” zegt Corry lachend.
Ondertussen rommelt Corry wat in
de keuken van het buurthuis en als
we samen onze koffiemokken opruimen vertelt ze over haar hondje.
Als ze straks koekjes gaat bakken is

Pork ook in de keuken te vinden. Hij
heet Pork omdat ie op een worstje
lijkt. Pork leefde 8 jaar in een kooi
voordat Corry en Jan hem redden.
Corry: “Daardoor is Pork misvormd,
verlamd en – ik haat het om dit te
zeggen – incontinent. Hij kan niet
horen. Hij kan niet zien. Maar Pork
gaat maar door. Hij gaat door het
dolle als hij vlees ruikt. Hij houdt
simpelweg van zijn leven. Jan en
ik zeggen vaak tegen elkaar dat we
veel van Pork leren.”
Corry blijft me nog lang bij, Pork ook
trouwens. Dit zijn nou verhalen die
je thuis na je werk graag vertelt. Hoe
een klein hondje een inspiratiebron
kan zijn. Hoe simpel
kan soms het besef
zijn dat een gelukkig
leven voor iedereen
anders werkt. En dat
iedereen op zijn eigen
manier gelukkig mag
zijn. Bij de Wijkwijzer
spreek ik zoveel verschillende
mensen,
met hele diverse vragen. En met allemaal hun eigen verhaal. Gelukkig worden of blijven, is
voor iedereen anders.
Angela, wijkwerker bij Alifa

De dag van de zorg op 21 maart
Zaterdag 21 maart aanstaande is het
de dag van de zorg.
Het Leger des Heils, Huis en Haard
het Bijvank zetten hun deuren voor
u open. Voor een hapje, een drankje
en een vleugje gezelligheid wordt gezorgd. Kom gerust een kijkje nemen
en heeft u vragen stel ze gerust… Wij
staan u graag te woord. Dit gaat
niet door ivm
Waar: Het Bijvank 260CoronamaatregeWanneer: Zaterdag 21 maartlen
2020
Tijd: 13:00 uur -16:00 uur

De Posten zoekt vrijwilligers voor
gezelligheid in de huiskamer

worden. En zolang als ik kan blijf
ik me inzetten voor Stroinkshuis
en mogen ze best mijn tuin wel
blijven doen, Onder het motto
“voor wat hoort wat” aldus Jenny
Schonewille.

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

Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
betrekken van je spelers bij de training om te zorgen dat zij met voetbal bezig blijven in plaats van met
elkaar! Mooi om te zien hoe gemotiveerd de groep trainers vragen stelden aan de KNVB coach.

Begin dit jaar tijdens de winterstop
organiseerden we samen met de
KNVB een voorlichtingsavond voor
al onze trainers over de Rinus-app.
We gaan deze activiteiten gedurende het seizoen te herhalen en verder
verdiepen, zo investeren we juist in
de kwaliteit van ons technisch kader. Door ook de ouders en eventueel opa’s en oma’s goede oefenstof aan te bieden kan de kwaliteit
ook in de breedte worden verbeterd.
Daarnaast bieden we onze trainers
de mogelijkheid om op kosten van
onze vereniging een officieel KNVB
oefenmeesterdiploma te halen

De Rinus-app - genoemd naar oud
trainer RINUS MICHELS- geeft
onze trainers en leiders elke dag
toegang tot honderden oefeningen
en kant en klare trainingsschema’s.
Want onze trainers zijn zowel goedwillende ouders als gediplomeerde
oefenmeesters. Zij maken voetbal
op de amateurvelden mogelijk en
staan aan de basis van de ontwikkeling van nieuwe voetballers.
Het was een succesvolle avond
waar bijna alle trainers aanwezig
waren. Na het bekijken van een
proeftraining werd er nagesproken
over bijvoorbeeld het uitkiezen van
de juiste oefeningen passend bij het
niveau van het team tot het actief

Michaëla van Osch werkt als activiteitenbegeleider bij de Posten, in huiskamer De Esdoorn. Michaëla: “We zoeken vrijwilligers
die ons op zaterdag of zondag, ongeveer
van 10.00-13.00 uur, willen ondersteunen
in deze huiskamer. Zo kunnen we helpende handen gebruiken bij het gezamenlijke
koffiemoment rond 10.00 uur. Als vrijwilliger help je dan met koffie en thee zetten
en serveren, maar ook draag je bij aan de
gezelligheid door het maken van een praatje en eventueel samen de krant lezen en
bespreken. Dat vinden de bewoners heel
fijn. Verder vinden we het heel belangrijk
dat onze bewoners samen de warme maaltijd kunnen nuttigen. We hebben echt de
ervaring dat mensen dan veel beter eten.
Zien eten doet eten! Ik zie met eigen ogen
dat mensen die eerst uitsluitend gemalen
voeding konden eten, weer een hele maaltijd eten. Dat gaat natuurlijk in kleine stapjes. Daarom zou het zo fijn zijn als we vrijwilligers kunnen vinden die helpen met het
begeleiden van de bewoners van hun appartement naar de huiskamer en die in de
huiskamer de dienbladen met de maaltij-

Victoria’28 wil natuurlijk niet alleen
goed presteren met het eerste elftal,
maar ook onze andere elftallen van
mini’s tot de senioren van het Walking Football zijn ons dierbaar.
Want wij bieden jongens en meiden
die dromen om de nieuwe Wout
Brama te worden een goede plek in
de selectie-elftallen, maar investeren net zo goed in hen die gewoon
lekker een balletje willen trappen
naast school en werk.
Dus voor iedereen in de wijk van
elke leeftijd, zowel jongens als meisjes hebben wij een plek! Kom ons
ontmoeten in Ontmoetingspark Enschede Zuid aan de Geessinkweg!!
Evelijne Ruijs, secretaris vv Victoria’28

den willen serveren. Voor sommige bewoners is het bovendien prettig als zij wat hulp
kunnen krijgen met bijvoorbeeld het vlees
snijden. En natuurlijk is het ook tijdens de
warme maaltijd belangrijk dat het gezellig
is. We zoeken dus vrijwilligers die empathisch en sociaal zijn en het leuk vinden
een praatje te maken. Dat is belangrijker
dan of iemand jong of oud, man of vrouw is,
dat maakt namelijk niets uit. De groep reageert overal goed op en zal nieuwe vrijwilligers met open armen ontvangen. Het zou
toch eeuwig zonde zijn als de bewoners
niet meer samen in de huiskamer zouden
kunnen eten. Zo belangrijk zijn vrijwilligers
dus voor ons!”
Belangstelling voor vrijwilligerswerk bij
de Posten?
Belangstellenden voor deze of andere
vrijwilligersactiviteiten bij de Posten kunnen contact opnemen met Frieda van der
Meij, via telefoon 053-4753753 of Anne
Wilderink, telefoon 06-30626518, of via
vrijwilligers@deposten.nl. Alle actuele vrijwilligersvacatures zijn te vinden op www.
deposten.nl/vacatures-vrijwilligers

Houwbeek wandeling Helmerhoek

Als mensen over natuur praten, dan
Ook de wijk Helmerhoek in Enschede-Zuid heeft een paar unieke stukhebben ze het meestal over natuurjes natuur waar veel te zien valt.
gebieden als de Sallandse Heuvelrug, de Grote Peel of de Wieden.
Om u hiermee nader kennis te laten
Dat deze gebieden van groot belang
maken heeft de afdeling Enschede
zijn zal niemand ontkennen. Maar
van het IVN een wandelroute uitgezet in en even buiten deze wijk. Het
dat geldt ook voor de omgeving
is een wandelroute langs de Houwwaarin wij zelf wonen en werken.
beek, Smalenbroekbeek en de UsWe beseffen vaak niet dat net overDit gaat
de drempel van onze voordeur veel
selerstroom,
door een stuk nieuwe
niet door
ivm
natuur, langs de rand van de wijk,
waardevolle stukjes natuur voorkoCoronamaatregemen. Gratis en voor niets mogen we lenen over het landgoed ‘De Helmer’.
We wandelen langzaam en er is tijd
genieten van alles wat daar groeit,
bloeit, kruipt en vliegt. Levende weom rond te kijken. De route is gratis
zens die zich een plaatsje veroverd
en ongeveer 5 kilometer lang.
Graag nemen de gidsen van het IVN
hebben en zich thuis voelen in ons
u mee om zo samen wandelend te
milieu van opeengepakte huizen
genieten van wat we zien en horen.
en drukke straten. Soms vinden we
daarbij nog de sporen van het land,
Tijd: 26 maart, 14.00-16.00 uur
Locatie: Parkeerplaats Runenbergzoals dat was vóór de stad of wijk
hoek, Runenberghoek 16/18
er werd gebouwd.

Activiteiten kinderboerderij De Wesseler
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De Paasactiviteit op woensdag 1 april 2020 van kinderboerderij De Wesseler
gaat uit voorzorg niet door.

Kids4Duchenne

Mini Spoorweg Wesselerbrinkpark

Op vrijdag 24 april vindt van 14.30–17.00 uur bij
het Stroinkshuis in samenwerking met M-Pact en
het Doe Mee Huis de Kids4Duchennedag plaats.
Initiatiefnemer Matthijs Heutman: ik heb zelf twee
gezonde kinderen en daar ben ik heel blij mee. In
mijn vriendenkring kom ik echter kinderen tegen
die de ziekte van Duchenne hebben. Het doet me
pijn om het gevecht van die kinderen en hun ouders te zien. Ik wil me daarom graag inzetten om
deze ziekte de wereld uit te helpen.”

Het rijseizoen 2020 van de Minispoorweg Wesselerbrinkpark komt
er weer aan. Op tweede Paasdag
maandag 13 april is het zover, dan
gaan onze treinen weer rijden op
het Wesselerbrinkpark. Elke laatste
zondag van de maand vanaf april
tot met september rijden de treinen
weer. En op feestdagen van Hemelvaartsdag donderdag 21 mei, eerste
Pinksterdag zondag 31 mei en twee-

de Pinksterdag maandag 1 juni gaan
de treinen ook weer rijden.
Aanvang om 11.00 uur t/m 16.00 uur.
Het emplacement bevindt zich bij
Modelbouwvereniging Twente en bij
speeltuin Polboske aan de Beltruimbrink 52a Enschede-Zuid
Voor meer informatie en de actuele
tijden kijk op onze Facebook pagina.
Info Facebook: Mini Spoorweg Wesselerbrink

Wat is Duchenne?
De ziekte van Duchenne (Duchenne Spierdystrofie) is een ernstige erfelijke spierziekte, die de
spieren aantast en verzwakt. Spieren die aangetast zijn, kunnen niet meer genezen en op den
duur niet meer gebruikt worden. De ziekte komt
vooral bij jongens voor. Al voordat ze twee jaar
oud zijn, zijn de eerste symptomen zichtbaar. De
meeste patiënten kunnen rond hun 12e jaar niet
meer lopen. Uiteindelijk wordt ademhalen steeds
moeilijker en wordt zelfs het hart, ook een spier,
aangetast. Kinderen met Duchenne overlijden
daarom al op jonge leeftijd.
Ouders van kinderen met Duchenne hebben zich
25 jaar geleden verenigd in “Parents Duchenne
Project”. Door geld in te zamelen proberen ze onderzoek naar bijvoorbeeld medicijnen en oplossingen mogelijk te maken. Daarom organiseren
ze één keer per jaar een grote meerdaagse offroadfietstocht onder de naam Duchenne Heroes.
De actie
Matthijs: “Mijn hobby is mountainbiken. Ik ga
daarom graag meedoen aan deze tocht om geld

in te zamelen om zo iets voor deze zieke kinderen
te kunnen doen. Ik ga in 7 dagen 700 km fietsen
door 5 verschillende landen. Eén van de manieren om geld in te zamelen en om de bekendheid
voor de ziekte te vergroten, is het organiseren
van de Kids4Duchennedag.”
Het Doe Mee Huis van M-Pact helpt met de organisatie. Lotte Sleebos: “Het wordt een leuke
middag waar kinderen allerlei activiteiten kunnen doen voor € 0,50 per activiteit. Zo kunnen
ze schminken pannenkoeken bakken, spelletjes
doen etc. Scouting Vaandrig Leppinkgroep helpt
ook mee. Zij nemen een vuurkorf mee en daar
kunnen de kinderen dan broodjes boven bakken.
Korfbalvereniging DOS-WK komt korfbalclinics
verzorgen. Voor de volwassenen is er een loterij.
Het geld dat die dag wordt verdiend, gaat naar de
Duchenne Heroes.”
Komt u ook meedoen? Want zoals de Duchenne
Heroes zeggen: Samen trappen we Duchenne de
wereld uit!

Koningsspelen 2020: Mensen verbinden!

AGENDA APRIL 2020
VRIJDAG 10 APRIL

BINGO
THEMA: PASEN
INLOOP VANAF 19.00 UUR
BOEKJE: VANAF € 2, -·KAART € 2,50
PATAT EN DIVERSE SNACKS VERKRIJGBAAR IN DE PAUZE
HET EERSTE KOPJE KOFFIE OF KOPJE THEE IS GRATIS!

ZATERDAG 11 APRIL

PAASWEEKEND: EIEREN SCHILDEREN EN EIEREN ZOEKEN

Op vrijdag 17 april 2020 organiseren Ontmoetingsclusters Enschede en Sportaal samen de
Koningsspelen voor Enschede Zuid. Op Ontmoetingspark Zuid bij v.v. Victoria ’28 wordt het
één groot sportief feest voor iedereen in de wijk.
We willen verbinden: kinderen van verschillende
basisscholen, bewoners uit verschillende wijken,
verschillende instanties oud en jong. Samen
sporten en plezier maken: daar draait het om!
Alle basisscholen uit de wijken Helmerhoek, Wesselerbrink, Bijvank en Stroinkslanden zijn eind
2019 uitgenodigd om deel te nemen aan de Koningsspelen. Van 8:30 tot 11:00 uur of van 11:30
tot 14:00 uur kunnen de leerlingen van alles beleven en aan allerlei activiteiten deelnemen op het
Ontmoetingspark. We verwachten nu ongeveer

1300 kinderen van 9 verschillende basisscholen.
Maar niet alleen de kinderen zijn welkom, ook de
ouders en mensen uit de buurt mogen een kijkje
komen nemen.
We beginnen de dag met het zingen en dansen
van “Hand in hand”, het speciale lied voor de
Koningsspelen. Daarna worden de kinderen verdeeld in groepen en zullen ze in die groepen langs
allerlei activiteiten rouleren. Ontmoetingsclusters
Enschede en Sportaal begeleiden en verzorgen
alle sport- en spelactiviteiten. Ook Game2Play
zal die dag aanwezig zijn, zodat kinderen computerspellen ‘in het echt’ kunnen spelen. En ook
Scoren in de wijk komt met materialen de feestvreugde vergroten. Daarnaast worden we bij de
organisatie geholpen door onze partners Univé
en Jumbo.
Op dit moment zijn de voorbereidingen nog in
volle gang. Wie zorgt er voor het afzetlint? Welke
route moeten de kinderen volgen over de velden?
Is er genoeg limonade? Etc. Maar we proberen
ook de rest van de wijken bij de Koningsspelen te

betrekken. We hopen een terras te kunnen openen waar de oudere bewoners van Erve Leppink
kunnen genieten van een kopje koffie en de gezelligheid van de kinderen. Misschien kunnen de
andere bewoners van Erve Leppink wel helpen
met limonade schenken? Ideeën genoeg en hopelijk lukt het allemaal. En als het dan ook nog
eens mooi weer zou zijn….
Zit jij niet op één van de basisscholen en lijkt het
je toch tof om te sporten en spelen op het Ontmoetingspark tijdens deze koninklijke dag? Gelukkig! Dat kan! Van 14:00 tot 16:00 uur is namelijk iedereen van harte welkom. Alle sport- en
spelattributen zijn dan nog aanwezig, samen met
de begeleiders. Kom na school dus langs op Ontmoetingspark Enschede Zuid voor de Koningsspelen 2020! Om 14:30 uur zullen we ook nog
Dit gaat
een keer gezamenlijk het lied voor de Koningsniet door ivm
spelen zingen en dansen.
Coronamaatregelen
Tot ziens op vrijdag 17 april @ Ontmoetingspark
Enschede Zuid!

Voor kinderen van 4 tot en met
12 Tuindorp
jaar is de Speeltuin
geopend
van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Team
heeftbesloten
om

de rommelmarkt
van
26
Met de gordijnen dicht kunnenuit
de voorzorg
kinderen binnen
vers gekookte eieren
beschilderen,
terwijl medewerkers
van de speeltuin buiten eieren verstoppen.
begint
het eieren
zoeken. Het kind dat de meeste eieren
april Om
niet13.00
door
te laten
gaan.
verzamelt, krijgt een leuke Paas-prijs!
Voor ranja en een extraatje wordt gezorgd. Denkt u zelf aan een lunchpakketje voor uw kind en eventueel
Daarnaast zullen er ook
met Pasen geen kinderacuzelf?
tiviteiten op de tuin plaats vinden.

My-LifeSlim

VRIJDAG 24 APRIL

Of de paasbingo doorgang
kan vinden kunnen we op
KINDERDISCO
dit moment nog niet aangeven.

Verantwoord 1-2 kilo per
week afvallen

VOOR KINDEREN IN DE LEEFTIJD VAN 4 TOT EN MET 14 JAAR, LEKKER HOSSEN!
VAN 19.00 UUR TOT 21.00 UUR.

Onze tuin is sowieso tot 6 april geheel afgesloten.
We hopen u daarna
in goede
gezondheid weer te
ZONDAG
26 APRIL
kunnen
begroeten
ROMMELMARKT

Een methode die goed vol te houden is en een
verbluffend resultaat biedt.

Â
Â
Â

Afslanken met intensieve
begeleiding.
Geen honger, maar een fitter
gevoel.
Ondersteuning met uniek
voedingssupplement.
Eenvoudige recepten toepasbaar
binnen iedere thuissituatie.

Herfstactie!

Gratis intake t.w.v.
€25,00
(geldig t/m 31 december
2019)

Tamara Wennink
 Broekheurnestede / Broekheurnerplein 2
7544 NZ Enschede
 06 51 40 51 87
 tamarawennink@mylifeslim.com

www.mylifeslim.com

Â

Team
VAN 10.00
UURTuindorp
TOT 16.30 UUR
Gezellige rommelmarkt met circa twintig kramen! Voor meer info over kraamverhuur kunt u
onderstaand nummer bellen. Even het speeltuingebouw binnen wandelen kan natuurlijk
ook!
DONDERDAG 30 ARPIL geannuleerd

CREATIEF VOOR VOLWASSENEN
Volgende workshop zal plaatsvinden donderdag 28 mei
Houd de facebookpagina in de gaten voor het thema.
Speeltuin Tuindorp
Vlierstraat 65
7544 GG Enschede
053-4762523

Maak jij het verschil?

Zelf niet de mogelijkheden en middelen hebben om je
huis op te knappen. In die situatie zat Gerda*. Ze heeft
in haar leven het nodige voor de kiezen gehad. Maar
toch heeft ze de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen om haar positieve instelling te behouden. Na jaren
sappelen wilde ze heel graag haar huis aanpakken. Ze

heeft een klein netwerk, maar zonder handige handen. Via haar hulpverlener
werd Present Enschede ingeschakeld.
Present Enschede is als makelaar voor vrijwilligerswerk een mooi middel waarbij gewone Enschedeërs voor kwetsbare stadsgenoten van betekenis kunnen
zijn. Wil jij met een groep, zoals bijvoorbeeld je buren, collega’s, studiegenoten,
sportteamgenoten, er één dag zijn voor een ander? Als je je aanmeldt bij Present, wordt je gematcht met een eenmalig project dat bij jouw groep past. Jouw
inzet betekent veel.
Gerda woont met haar zoon in een appartement en heeft niet de mogelijkheden
en middelen om haar woning op te knappen. Haar situatie liet het even niet toe.
Een groep studenten heeft onder begeleiding van een projectcoördinator van
Present Enschede een dag gewerkt aan het opknappen van haar woning.
Op de bewuste zaterdag is het gezellig druk in haar appartement met de studenten. Er werden deuren en kozijnen geverfd en er werd een muur gesausd. En
in een slaapkamer werden planken opgehangen. Gerda geniet van de klussers
in huis en is heel blij met het resultaat. Als dank kookt ze een heerlijke maaltijd.
Zoals vaker snijdt het mes ook hier aan twee kanten. Gerda is heel blij dat de
klussen die er al zo lang liggen nu aangepakt zijn. En de groep studenten heeft
een gezellige dag samen, ontmoet elkaar in een andere omgeving en is blij er
even te kunnen zijn voor de ander.
Ook jouw inzet kan het verschil maken voor een ander!
Meer informatie en aanmelden: www.presentenschede.nl
*Gerda is niet haar echte naam.

Victoria ’28 Sportcafé

geluidsoverlast stank vuilnis verstoorde rela0e tuinproblemen overlast dieren
parkeerproblemen pesten schelden roddelen geluidsoverlast stank vuilnis verstoorde
teerd door buurtbewoner en bekenrela0e tuinproblemen overlast dieren parkeerproblemen pesten schelden roddelenEindelijk is het zover! Het afgelopen
najaar
hebben
de
seniorenteams
de Nederlander Eddy van der Ley.
geluidsoverlast stank vuilnis verstoorde rela0e tuinproblemen overlast dieren
Het sportcafé begint om 20.00 uur.
van
Victoria
’28
hard
gewerkt
om
parkeerproblemen pesten schelden roddelen geluidsoverlast stank vuilnis verstoorde
geld in het zamelen om een bijzonDe kantine is open vanaf 18.30 uur.
rela0e tuinproblemen overlast dieren parkeerproblemen pesten schelden roddelen
dere avond te organiseren. Er is een
pubquiz georganiseerd en een loteKaarten voor deze avond kosten €
rij. Ook vaste sponsors van de club
12,50 per stuk en zijn te reserveren via e-mail: victoria28sportcahebben een steentje bij gedragen. Dit gaat
Ruzie met de buren? Buurtbemiddeling helpt!
niet door
ivm
fe@gmail.com
Iedereen is welkom,
Dus presenteert Victoria ’28 opCoronamaatregevrijmaar het aantal plaatsen is beperkt.
dag 27 maart 2020 het Sportcafé lenDus wees er snel bij, want vol=vol!
Kijk voor meer informatie op www.vimet als gasten Youri Mulder en Sierd
ctoria28.nl/agenda/victoria28-sportde Vos. Zij zullen vertellen over hun
Spreekuur Buurtbemiddeling
carrière en als publiek kunt u vragen
cafe/
Enschede
stellen. De avond wordt gepresen-

Iedere woensdag
13.30 – 15.30 uur
Markveldebrink 114

of ze nou willen of niet.”

pesten schelden roddelen geluidsoverlast stank vuilnis verstoorde rela0e dieren
tuinproblemen overlast dieren parkeerproblemen pesten schelden roddelen geluidsoverlast
stank vuilnis verstoorde rela0e tuinproblemen overlast dieren parkeerproblemen pesten
schelden roddelen geluidsoverlast stank vuilnis verstoorde rela0e tuinproblemen overlast dieren
parkeerproblemen pesten schelden pesten schelden roddelen geluidsoverlast stank vuilnis
verstoorde rela0e tuinproblemen overlast dieren parkeerproblemen pesten schelden roddelen
geluidsoverlast stank vuilnis verstoorde rela0e tuinproblemen overlast dieren gelui

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

U wordt op beide dagen verwacht.

Aanmelden
Vanwege de grote belangstelling en
beperkte capaciteit adviseert VVN u
direct aan te melden via www.vvn.nl/
agenda of door een e-mail te sturen
naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v.
VVN Opfriscursus Enschede. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens, geboortejaar en telefoonnummer en of u wilt deelnemen aan
de praktijkrit.
Bel voor meer informatie naar:
0575 – 510 144.
U ontvangt 1 week voor aanvang
van de cursus een bevestigingsbrief.
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Basisschool De Regenboog

Het Stroink 60, 7542 GT Enschede, www.regenboog-enschede.nl, tel: 053-4766477, mail: regenboog@skoe.nl

“Kom in beweging!”

Net voor de voorjaarsvakantie hebben wij ook nieuw
meubilair gekregen in de hal, kantoren en koffiekamer.
Alles past bij elkaar en er is nu echt een eenheid binnen de school.

“Mijn buren luisteren naar geweldige muziek,

De cursus heeft een informatief karakter en is dus geen examen. Deelname is gratis. Neem gerust uw
buurman/buurvrouw, een familielid
of kennis mee.
VVN biedt u daarnaast een individuele praktijkrit aan in uw eigen auto.
Hiervoor wordt een eigen bijdrage
van € 15,00 gevraagd. Met een ritbegeleider maakt u een rijvaardigheidsrit van circa 40 minuten. De praktijkrit
is er om u tips en adviezen te geven
ten aanzien van uw rijvaardigheid. U
kunt door deelname uw rijbewijs niet
verliezen. Verdere informatie hierover ontvangt u na aanmelding.

de Stroinkslander

Op de Regenboog hebben wij door de hele school
nieuw meubilair gekregen. In de herfstvakantie hebben wij allemaal nieuwe tafels, stoelen en kasten gekregen in de klassen. Het ziet er weer allemaal strak
en fris uit!

06- 53 34 70 21
info@buurtbemiddelingenschede.nl
www.buurtbemiddelingenschede.nl

Veilig Verkeer Nederland (VVN)
organiseert een opfriscursus voor
senioren van 65 jaar en ouder van
de gemeente Enschede. In de afgelopen jaren is het weggebruik flink
veranderd. Zo maken nieuwe typen
vervoersmiddelen zoals de e-bike
gebruik van de weg, zijn er nieuwe
verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij aan kruispunten,
turborotondes, spitsstroken, nieuwe
belijningen enz. In 2 bijeenkomsten
van 2 uur worden senioren onder
leiding van een gecertificeerde voorlichter van VVN bijgepraat over de
nieuwste ontwikkelingen, waardoor
senioren langer mobiel blijven en
ook in de toekomst veilig aan het
verkeer kunnen deelnemen. Er is
alle ruimte om vragen te stellen en
Dit gaat
eigen ervaringen in te brengen.
niet door ivm
Coronamaatrege- 1e bijeenkomst: donderdag 26
len
maart 2020 van 10.00 tot 12.00
uur
- 2e bijeenkomst: donderdag 9 april
2020 van 10.00 tot 12.00 uur
- Locatie: Speeltuinvereniging
Bruggert, P. de Molijnstraat 20,
7545AB Enschede

K i nder p a g i n a

Maart 2020

Wij zijn trots op het nieuwe meubilair en onze school.
U bent van harte welkom om eens te komen kijken!
Tijdens de KOE-10-daagse hebben wij diverse activiteiten gehad rondom het Thema: “Ieder kind heeft
recht op geluk”. Wij hebben ons deze week ingezet
voor de stichting “Kans voor een Kind”. Wij hebben
onder andere de Daily Mile gelopen, ouders en buurtbewoners mochten meebewegen tijdens ons beweeguur, we hebben een Open Huis en sluiten de week af
dat groep 8 pannenkoeken gaat bakken voor ouderen
en een een voorjaarsmarkt. Wij hebben er zin in!

Nieuws!
De Bibliotheek biedt hulp bij
belastingaangifte

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw iedereen, ook als je geen lid van de
belastingaangifte via de computer? Bibliotheek bent.
Een expert die met u meekijkt? Of Wilt u beter leren omgaan met de
heeft u een vraag? Dan kunt u in de computer, internet en sites van de
maanden maart, april en mei terecht overheid? Volg dan de cursus Klik&in de Bibliotheek Enschede. Samen Tik of Digisterker. Vraag naar de momet diverse maatschappelijke part- gelijkheden bij de Bibliotheek.
De biblioners biedt de Bibliotheek een belasieder
tingspreekuur ter ondersteuningtheek
van is in
Samenwerking
Koninklijke Bibliogeval
gesloten
tot
de digitale aangifte voor 2019.
theek en Belastingdienst
U kunt het belastingspreekuur alleen6 april
De samenwerking tussen de Belasop afspraak (tijdens openingsuren) tingdienst en Koninklijke Bibliotheek
bezoeken in de Centrale Bibliotheek (KB) bestaat sinds 2016. Bijna alle
Enschede, in de Bibliotheek Glaner- bibliotheken in Nederland bieden
brug en in de Bibliotheek Enschede dankzij die samenwerking gratis diZuid.
givaardigheidscursussen aan voor
Aanmelden is mogelijk via info@ mensen die moeite hebben met de
bibliotheekenschede.nl
of
053- digitale overheid. Bovendien organi4804804. Er wordt een afspraak ge- seren ze -in samenwerking met lomaakt in overleg met de klant en de kale maatschappelijke organisatiesinvulhulp. Bij het aanmelden worden hulp bij het invullen van de online
aanvragers geïnformeerd over de belastingaangifte, bijvoorbeeld via
voorwaarden m.b.t. inkomen, parti- belastingspreekuren.
culiere aangifte en dergelijke.
Voor mensen die zelf aangifte willen
doen biedt de Bibliotheek Enschede
gratis beveiligd computer- en internetgebruik aan. Hulp bij aangifte en
computerfaciliteiten is gratis en voor

Daarnaast gaan wij starten met iets nieuws…
Wij krijgen een Beweegvloer! Hiermee kunnen wij het bewegend leren nog verder
vorm geven en ontwikkelen. Samen met het
Springlab gaan wij hiermee aan de slag…
De Beweegvloer combineert bewegen, spelen, ontdekken, sociale interactie en leren in
een compleet nieuwe leerervaring voor peuters en kleuters! De echter kracht van de Beweegvloer zit hem in de educatieve beweegen leergames. De games zorgen voor veel
speelplezier, hoge betrokkenheid en combineert dat met belangrijke leerdoelen.

BENU Apotheek Stroinkslanden

ADRESSENLIJST
Vereniging Huurdersbelangen
Stroinkslanden
Postbus 400084
Tel. 053 4761982

Maart 2020
Fotogroep
Stroink

pagina 7:
15
De geschiedenis van Enschede paneel
de Stroinkslander
“Deze maand zijn wij op pad gegaan met als thema ‘Kunst in de open lucht’.
De strijd voor betere arbeids- en leefOveral in Enschede kun je prachtige beeldende kunst vinden om te fotograferen. En zo hebben wij deze maand drie foto’s gekozen die allen verschillende
omstandigheden en sociale
kunstwerken weergeven.”
voorzieningen, deel 3
WIJKKRANT VOOR DE STROINKSLANDEN

- vervolg van de voorpagina -

Winkelvereniging Stroinkslanden
Veldhoflanden 3
Tel. 053 4761220

De woningen waren klein: gemiddeld
vier meter breed en acht meter diep. De
woonomstandigheden van de arbeiders
waren slecht. Er was geen riolering en
stromend water. Het was er vochtig en
men woonde met veel mensen in een
kleine ruimte.

Stroinkshuis
Het Stroink 64
Tel. 053 4757460

Toon Pieper

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

Er waren slechts twee kamers. In de
jaren 1924-1934 werden de woningen
afgebroken. Maar waar moesten de bewoners van deze wijken naartoe? De gemeente wilde ze geen nieuwbouwwoningen geven want men vreesde dat deze
mensen hier niet geschikt voor waren.

TMZ Wijkkamer Stroinkhuis
Het Stroink 64

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.

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

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

www.stroinkslandenapotheek.nl
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
FYSIOTHERAPIE
• Fysiotherapie Stroinkslanden
Veldhoflanden 86
Tel. 053 4766339
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

Veldhoflanden 90, 7542 LX Enschede, tel 053 4772577

Vishandel Keizer & Zn. vertrekt uit Stroinkslanden
“Ja, heel jammer, maar het is helaas niet anders”, reageert Roy Keizer op zijn tijdelijke stek naast Winkelcentrum Het Stroink, wat nu zijn laatste plek bij dit winkelcentrum blijkt te zijn geworden. Aanstaande zaterdag
staat hij er voor het laatst. Dan verhuist hij naar de plek
van Vishandel Lammers aan de Brinkstraat. “De bouw-

SCOUTING
• Vaandrig Leppink Groep
Erve ’t Stroink
Stroinksweg 83-85
Enschede(-zuid)
www.vaandrigleppinkgroep.nl
BUURTCOMMISSIE
HANENBERGLANDEN
• Jeroen Wams
jwams@radaruitvoering.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

Colofon

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

vakkers zijn er al bezig.” De moderne viskar, nog maar
kort geleden aangeschaft, gaat naar de Nettorama waar
ze ook al een tijdje staan. “Heel graag was ik hier gebleven, we hebben een vaste klantenkring opgebouwd in
de vele jaren dat we hier staan, maar de nieuwe plannen in het winkelcentrum bleven maar uitgesteld worden. Ook waren de voorwaarden voor de vaste plek in
het winkelcentrum voor ons niet erg gunstig. En er komt
ook nog een snackbar. Hoe lang houd je dat dan vol?
De inventaris die we voor de nieuwe zaak hadden gekocht stond maar in de opslag en gaat nu in de verkoop.”
De Stroinkslanden ziet hiermee een vertrouwd gezicht
verdwijnen. Vader Hans Keizer heeft de viskraam heel
lang gedraaid met klanten uit heel Enschede. Zoon
Roy stapte erin en vader kon het wat kalmer aan gaan
doen. De ouders van Roy zijn kortgeleden allebei overleden. Roy en zijn vrouw Suzan zijn opgelucht met de
beslissing om te verhuizen, hoewel ze de mensen in de
Stroinkslanden zullen gaan missen. Roy: “Mijn vader en
moeder hebben nog meegekregen dat het deze kant uit
ging, en ze stonden erachter. We moesten deze stap
zetten en kunnen niet anders dan hier vertrekken van
deze vertrouwde plek met alle bekende gezichten.”
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Voor ieder kind een gezonde lunch!

Sinds het begin van deze maand biedt
het Doe Mee Huis van M-Pact de mogelijkheid om gezonde schoollunches af
te nemen. M-Pact: “Het idee is enkele
jaren geleden ontstaan toen we contact
hadden met een basisschool in Glanerbrug. Lang niet alle kinderen krijgen
namelijk een gezonde lunch mee naar
school voor tussen de middag. Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld een
milkyway of een andere snack mee.
Maar er zijn ook kinderen die helemaal
niets meekrijgen. Wat precies de reden is, weten we vaak niet. Maar om
op school goed kunnen functioneren,
hebben kinderen wel eten nodig en het
liefst gezond.

Daarom hebben we samen met onze
partners Refood, Twepa, Appeltje.nl,
Bakkerij Oonk en AH de schoollunches
bedacht. Die maken onze medewerkers van het Doe Mee Huis en brengen
we op school. Ouders kunnen zo voor
€ 0,80 per dag lunch regelen voor hun
kinderen. Met behulp van een invulformulier kunnen ze zelfs per dag aangeven welk broodbeleg ze willen. Op dit
moment bieden we deze service alleen
nog op basisschool Het Stroink aan.
En er doen al gelijk ouders en kinderen mee. Binnenkort hopen we ook op
andere basisscholen in de wijk lunches
aan te kunnen bieden.”

Ze moesten, om te wennen, eerst maar
eens in de oudere huizen gaan wonen
en werden verspreid over heel Enschede. Ze bleven contact met elkaar houden omdat ze toch een andere manier
van leven hadden dan de “gewone” Enschedeërs.
Rond 1900 was Enschede een toevluchtsoort voor werkzoekenden uit
heel Nederland. In 1920 was slechts
30% van Enschede ook daadwerkelijk in
deze stad geboren. Mensen met beroepen als voddenkoopman, orgeldraaiers,
mandenmakers, putjesscheppers en
messenslijpers enz. gingen in De Krim
en Sebastopol wonen en zo veranderde
de eens zo nette arbeiderswijken in een
achterbuurt met drankmisbruik en illegale handeltjes. De gemeente wilde de
wijken slopen, maar grote woningnood
in Enschede vertraagde de afbraak. Er
werd echter niets meer aan het onderhoud van de woningen gedaan, waardoor de mensen in erbarmelijke toestanden moesten wonen.
De volgende foto’s geven in beeld van
de woonomstandigheden in de jaren 20
van de vorige eeuw.

Sebastopol: De woonkamer

Sebastopol

Men woonde met veel mensen (kinderen) in dezelfde ruimte.
Dat waren zware tijden voor de (textiel)
arbeiders, maar in het kader van het
werkverschaffingsproject werden in de
jaren 30 van de vorige eeuw 55.000 arbeiders ingezet om het Twentekanaal te
graven. Zij groeven het zand uit met de
schop en kruiwagen, maar er zijn ook
verhalen bekend dat de arbeiders de
grond met blote handen uitgroeven. De
arbeiders werkten zes dagen per week
en 10 uur per dag. In 1931 waren er
136.228 werklozen in Nederland en liep
dat in 1936 op naar 471.924.
Hoewel het eerste plan voor een kanaal
naar Twente stamt uit het midden van
de 19e eeuw, werd de bouw van het
kanaal pas begonnen in 1930, na een
kwart eeuw onenigheid over de acht verschillende ontwerpen. Het kanaal werd
gegraven voor een betere aanvoer van
grondstoffen voor de Twentse textielindustrie, vooral ruwe katoen en voor de
toevoer de steenkool uit de Limburgse
mijnen. In 1953 kwam de verlenging van
de zijtak naar Almelo klaar, zodat ook de
Almelose haven en het Overijssels kanaal Almelo- De Haandrik aangesloten
waren op het Twentekanaal.

Aanleveren kopij volgende krant:
Uiterlijk woensdag 8 april 2020
De volgende krant verschijnt op:
donderdag 23 april 2020
Informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.stroinkslanden.nl

Sebastopol: Kinderen bij een gemeenschappelijk watertappunt. De woningen
hadden geen stromend water en waren ook
niet aangesloten op een riolering en hadden
ook geen elektrische aansluitingen.

“Werkloze arbeiders” ingezet in werkverschaffingsproject. Het graven vanhet
Twentekanaal.
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